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Сөздікте банк, қаржы-несие, биржа салаларына қатысты 62000-нан астам терминдер мен ұғымдар қам тыл ған. Атап айтқанда 
бұл сөздікте қаржы-банк қызметі, ақша айналысы, банк операциялары мен биржа операциялары, ел ішіндегі жəне халықаралық ва-
люта-несие қатынастары, қаржы нарығы, бағалы қағаздар нарығы, кредит нарығы, қор нарығы, қаржы құралдары, ин вес ти ция лық 
үдерістер, ипотека мен ипотекалық несие, қар жы-банк қызметінің құқықтық қырлары, банк операцияларын компьютерлендіру, 
т.б. салалар бойынша орысша немесе шет тілдік, əсіресе ағылшын тіліндегі атауларының қазақша баламалары, негізгі тер мин дер-
дің жəне аудармасы жоқ терминдердің қысқаша түсіндірмелері келтірілді. Заманауи жаһандық экономикалық дағ да рыс жағ да йын-
да ислам қаржы-банк жүйесіне, оның несиелендіру тəсілдері мен қағидаттарына бүкіл əлем елдерінің шындап ден қойып отыр-
ға ны мəлім. Осыған орай сөздікте ислам банкингінің аталымдары мен ұғым да ры Қазақстанда жəне тіпті бүкіл ТМД елдерінде 
тұң ғыш рет қазақша түсініктемесімен қоса бе рі ліп отыр. Мұның өзі банк, қаржы-несие салаларында мемлекеттік тіліміздің қол-
да ны лу аясын кеңейтіп, мəр те бе сін көтеру жолындағы игі талпыныстан туды. 

Сөздікке «Ислам қаржы-несие, банк терминдері» жеке тарау қосылды, онда əлемдік сөздіктер əлемінде тұңғыш рет 500-ге 
жуық термин қамтылып, олардың қысқаша түсіндірмесі берілді. 

Сөздік банк, қаржы-несие, бюджет, биржа, бухгалтерлік есеп салаларының қызметкерлеріне, арнау лы экономикалық жо ға ры 
оқу орындары мен колледждердің, институттар мен университеттердегі экономика салалары бойынша факультеттерінің оқы ту-
шы ла ры мен шəкірттеріне, аудармашыларға, көпшілік оқыр ман қа уым ға арналған. Кітап заңгерлерге, мемлекеттік қызметшілер 
мен депутаттарға студенттер мен жо ға ры сынып оқу шы ла рына, құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне, мемлекеттік жəне 
жеке меншік ны са нын да ғы кə сіп орын дар дың басшылары мен мамандарына, қалың оқырман қауымға арналған. Сөздікті заңи 
жоғары оқу орындары мен колледждерінің оқытушылары да анықтамалық құрал ретінде пайдалана алады.

    *  *  *
Словарь содержит свыше 62000 терминов и понятий по следующим разделам: финансово-банковская дея тельность, денеж-

ное обращение, банковские и биржевые операции, внутренние и международные валютно-кредитные отношения, финансовый 
рынок, рынок ценных бумаг, кредитные рынки, фондовый рынок, финансовые инструменты, инвестиционные процессы, ипотека 
и ипотечный кредит, правовые аспекты финансово-банковской деятельности, компьютеризация банковских операций. При со-
временных глобальных экономических кризисах внимание стран всего мира направлено на исламскую банковско-финансовую 
систему. В связи с этим дана впервые в Казахстане и в странах СНГ, включая России, терминология исламского банкинга с их 
кратким толкованием.

Термины даны на русском языке с их эквивалентами на казахском языке. Также дается краткое толкование на казахском языке 
основных терминов и терминов, заимствованных с английского или другого иностранного языка. Словарь внесет свой вклад в 
расширение сферы применения государственного языка в банковской, финансового-кредитной отраслях, и поднятия его статуса. 
В словаре впервые в мировой терминологии собраны около 500 терминов исламского банкинга с их толкованием на государствен-
ном языке и представлены отдельной главой под названием «Ислам қаржы-несие, банк терминдері» («Исламская финансово-кре-
дитная и банковская терминология»). 

Словарь предназначен для работников банков, бирж и других финансово-кредитных учреждений, бухгалтеров, государствен-
ных служащих, преподавателей и студентов, переводчиков, а также для широкого круга читателей. Также словарь может удовлет-
ворить потребности юристов, работников правоохранительных органов. Словарь безусловно может быть использован как спра-
вочный материал для преподавателей юридических учебных заведений. 
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АЛҒЫ СӨЗ

Оқырман қауымға ұсынылып отырған «Орысша-қазақша банк терминдері сөздігін» белгілі аудар-
машы əрі сөздік түзуші С. Тоқсанбай құрастырған. Ол экономиканың барлық салаларын қамтыған 85 
мыңнан астам терминнен тұратын «Үлкен экономикалық орысша-қазақша сөздік» атты бірегей ір ге-
лі еңбегімен оқырман қауымға бұрыннан жақсы танымал. Сөздікші осы саладағы жанкешті еңбегін 
одан əрі жалғастырып, экономиканың жекелеген салалары бойынша бірнеше терминологиялық, 
тү сін дір ме сөздіктер, анықтамалықтар, тілашарлар шығарумен айналысып келеді. Оның соңғы он 
жыл дың бедерінде жарық көрген «Орысша-қазақша-ағылшынша экономикалық сөздік», «Қазақша-
орысша-ағылшынша экономикалық сөздік», «Қаржы-экономика сөздігі», «Экономика: энци кло пе дия-
лық анықтамалық», «Экономика жəне қаржы» (қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми тү сін дір ме 
сөздігі), «Бизнес-биржа жаргондарының орысша-қазақша сөздігі», «Банк қызметшілеріне ар нал ған 
орысша-қазақша тілашар», «Іскер адамдарға арналған орысша-қазақша тілашар», «Орысша-қа зақ ша 
заңи-экономикалық түсіндірме сөздік-анықтамалық», «Заң терминдерінің түсіндірме сөздігі (аза мат-
тық құқықтық қатынастар бойынша)», т.б. сүбелі сөздіктері сөздікшінің қандай сый-сияпатқа, құр-
мет ке, мəртебелі абырой-атаққа болса да лайықты тынымсыз еңбегінің нəтижесі деп білеміз. 

Экономиканың сүбелі саласы болып табылатын банк ісіне, ақша-несие жүйесіне қатысты бұл сөз-
дік те қаржы-банк қызметі, ақша айналысы, банк операциялары мен биржа операциялары, ел ішіндегі 
жəне халықаралық валюта-несие қатынастары, қаржы нарығы, бағалы қағаздар нарығы, кредит на-
ры ғы, қор нарығы, қаржы құралдары, инвестициялық үдерістер, ипотека жəне ипотекалық несие, 
қаржы-банк қызметінің құқықтық қырлары, банк операцияларын компьютерлендіру, т.б. бойынша 
35 мың нан астам термин мен ұғым, терминдік сөз тіркестері қамтылыпты. Сөздік алыс-жақын ше-
тел дік авторлардың соңғы жиырма жылдың бедерінде орыс тілінде жарық көрген көптеген сөз  дік  те  рі 
негізінде əзірленген. Олардың тізімі сөздіктің соңында пайдаланылған əдебиет ретінде берілген. Банк 
терминдеріне қатысты осынша көлемдегі үлкен сөздік əлемдік практикада жоқ десе де болады. 

Соңғы жылдары егеменді еліміздің нарықтық экономикаға көшуі барысында қаржы жəне ақша-
несие қатынастарының қанат жаюына орай коммерциялық банк тер, қор биржалары, басқа да қаржы 
институттары кең ауқымда өріс алып, даму жолына түсті. Жалпы алғанда қаржы, банк эко но ми ка ның 
күре тамыры іспетті, оның аса маңызды жəне жетекші салалары. Бұл ең алдымен қаржының тұ тас 
қоғам өмірінде жəне жеке алғанда əрбір адам өмірінде орасан зор рөл атқаруымен байланысты. Шын-
ды ғын да ол мемлекеттің тіршілік етуінің материалдық негізі, оның жұмыс істеуін ақшамен қам та-
масыз ету көзі болып табылады. Мемлекет қаржы тұтқалары арқылы елдің экономикалық дамуына 
белсенді ықпал етеді. Қоғамның əрбір мүшесі түрлі қаржы институттары арқылы мемлекетпен бай ла-
ныс қа түседі. Айталық ол салық төлей отырып, мемлекеттік ақша қорларының жасақталуы үде рі сіне 
қатысады, осы қорлардан зейнетақы мен жəрдемақы ала отырып, ақшаның жұмсалуы үде рі сі не қа-
ты сады. Сайып келгенде, заңды тұлғалар мен жеке тұлғалардың бəрі алуан түрлі ақша қа ты нас та ры-
ның субъектілері болып табылады, сөйтіп оларға қаржы-банк құқығының объектісі болып табылатын 
мемлекеттің ақша жүйесі қызмет көрсетеді. Қазақстан Республикасының тəуелсіз мемлекет ретінде 
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қалыптасуы жəне оның экономикасына, соның ішінде қаржы-банк, ақша-кредит жү йе сі не нарықтық 
қатынастардың енгізілуі үдерісінде болып жатқан тарихи өзгерістерге орай қазіргі кезде банк ісі мен 
қаржы-несие қызметінің салалалары бойынша күнделікті тұрмысымызға лек-легімен еніп жатқан 
жаңа терминдер мен терминдік тіркестерді, шетелдік сөздер мен ұғымдарды егеменді мемлекеттік 
тілімізде игеру, қолданысқа енгізу мемлекеттік ауқымдағы күрделі де өзекті мін дет тер дің біріне айна-
лып отырғаны айдан анық. Бұл шындығында барша зиялы қауымның қасиетті борышы болуға тиіс.

Маманданған кəсіпқой сөздікші ретінде осы парызды терең түсінген автор бұл еңбегінде аталмыш 
салалардағы терминдерді барынша мол қамтып қана қоймаған, сонымен бірге ұя құрайтын негізгі 
аталымдар мен аударуға келмейтін шет тілдік ұғымдардың қысқаша мазмұнын ашуға да талпыныс 
жасаған. Бұл тіпті тілшілер мен қаржыгерлер, банкирлер қауымы ынтымақтаса бірігіп, жұмыла 
кірісетін əрі ұзақ уақытты қажет ететін аса жауапты іс. Сөздікшінің осынау инемен құдық қазғандай 
қиын тірліктен қаймықпай, жауапкершілік үдесінен шыға білгені, ерлікке бара-бар еңбек десек, асыра 
айтқандық емес. Шындығында бұл мақтаудан гөрі, мақтануға тұрарлық еңбек. 

Сөздікте, жоғарыда айтқанымыздай, əлемдік банк, қаржы, биржа саласында пайдаланылатын сан 
мыңдаған терминдер жинақталып, олардың қазақ тіліндегі баламалары берілген. Осындағы ұя құ рай-
тын негізгі терминдердің қазақша атауынан кейін жақша ішінде қазақ тілінде қысқаша тү сі нік те ме сі 
қоса келтірілген. Бұған бір ғана мысал: «сальдо - сальдо, айырма, қалдық, сарқын (1. бел гі лі бір уа-
қыт кезеңіндегі ақшалай түсім мен шығыс арасындағы айырма: оң, актив сальдо - тү сім нің шы ғыс-
тан асып түсуі, теріс, пассив сальдо - керісінше, шығыстың түсімнен асып түсуі; 2. бух гал тер лік 
шот бойынша шаруашылық қаражаттың белгілі бір күнгі жай-күйін, бар-жоғын сипаттайтын 
қал дық; 3. кіріс пен шығыс арасындағы айырма; 4. шотты жасау кезінде дебет немесе кредит бо-
йынша жаңа бетке көшірілетін қалдық; 5. биржалық операцияларда: клиенттің брокерлік фир ма ға 
бе ре ше гі немесе брокерлік фирманың клиентке берешегі; 6. халықаралық сауда жəне төлем есе бін де: 
ел дің экспорты мен импорты құнының арасындағы немесе оның шетелдік түсімдері мен тө лем де-
рі нің арасындағы айырма)». 

Көріп отырғанымыздай, мұнда бухгалтерлік есепте қолданылатын «сальдо» терминінің бір емес, 
бірнеше мағынасы бар екен. Сөздікші оларды цифрлармен бөліп, əрқайсысына қысқаша түсінік 
береді. Сондай-ақ негізінен шет тілден, əсіресе ағылшын тілінен орыс тіліне баламасыз енген тер-
миндер қазақ тілінде де аударылмай алынып, оларға да жақша ішінде түсініктеме беріліпті. Əйтпесе 
біздің көптеген терминологиялық сөздіктеріміздегі сияқты «аквизиция - аквизиция», «аквитенс - ак-
витенс», «аккит - аккит» деп, тізбектеп кете беруге болар еді ғой. Сөздікші олай етпеген. Қарапайым 
оқырманға түсінікті болуы үшін осы терминдердің жақша ішінде мағынасын аша кеткен. Айталық: 
«аквизиция - аквизиция (1. көлік не сақтандыру компанияларының жаңа тапсырыскерлерді тар-
туы; 2. кəсіпорынның барлық акцияларын акцияшының сатып алуы)»; «аквитенс - аквитенс (қаржы 
жауапкершілігінен босататын құжат)»; «аккит - аккит (ақшаны алғаны туралы қолхат; төлемді 
толық не ішінара алғаны туралы төлем құжатындағы жазу)». 

Сөздікте осындай түсініктеме берілген ұя құрайтын негізгі терминдер мен аударуға келмейтін шет 
тілдік аталымдардың ұзын-ырғасы осындағы жалпы терминдер санының жартысына жуық кө рі не ді.

Сөздікте қазақ тілінің мол қазынасын пайдалана отырып, бір терминнің синонимдік бірнеше ба-
ламасы қатар берілген тұстар жетерлік. Мұның өзі аудармашылар мен мамандар қолайына кел ге нін 
таңдап қолдансын деген ниеттен туса керек. Жоғарыда мысал ретінде келтірілген «сальдо» тер ми-
ні нің мəндес атаулары осыған дəлел. Сөзіміз дəйексіз болмауы үшін тағы бір-екі мысал кел ті ре лік: 
«девальвация - девальвация, ақшаның құнсыздануы»; «такса - такса, кесімді баға, бағалама»; «так-
сатор - таксалаушы, баға кесуші, бағалаушы».
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Термин сөздердің синонимдік баламаларын сөздік түзу үдерісінде қатар қолдану əлемдік тə жі ри-
бе де жиі кездеседі. Мұндай синонимдерді аударма жасау кезінде жүйесін тауып қолдана білу, яғни 
сөз бен сөзді қитықсыз қиюластырып, ұғымды жеткізе білу, тіркесімді ойға қонымды, ұғынуға жеңіл 
ету аудармашыдан да, сөздік түзушіден де тілдік сезімталдықты талап ететіні даусыз. 

Сөздіктің тағы бір маңызды ерекшелігі: мұнда əлемдік банк терминологиясында тұңғыш рет ис-
лам банк жүйесі терминдерінің жинақталып, мемлекеттік тілдегі түсіндірмесімен қоса берілуі. АҚШ, 
Ұлыбритания сияқты Батыстың дамыған елдерінің небір алпауыт банктерін де шарпыған заманауи 
жа һан дық қаржы-несие дағдарысының даму жолына түскен ислам елдерінің банктерін орағытып өтуі 
күллі əлемнің назарын аудартып отырғаны ақиқат. Мұның түпкі себебі тойымсыз материалдық мүд-
де ні көздеуде емес, рухани-əлеуметтік мүдденің көзделуінде жатыр. Ислам банктері осы рухани-əлеу-
мет тік мүдде негізінде пайызды, өсімқорлықты тəрік етеді. Қазір батыс банкирлерінің өз банктерінде 
«ислам терезелерін» ашуы, өз қаражатын ислам банктеріне салуы тегін емес. Егеменді еліміз де бұған 
ден қоя бастады. Осыған орай ислам банкингінің терминдерін игеріп, мемлекеттік тілде айналымға 
қосу бүгін таңда кезек күттірмейтін маңызды мəселе екені даусыз. Сөздік түзушінің осы жəйтті ес ке-
ріп, терминология саласындағы соны тақырыпқа тұңғыш түрен салуы жанкешті талпыныс деп ба ға-
лау ға лайық.

Қысқасы, бұл бірегей сүбелі еңбек банк-несие, қаржы, биржа салаларының мамандары, арнаулы 
жо ға ры оқу орындарының шəкірттері мен ұстаздары үшін қолдан түспес кітап болады деп білеміз. 
Бұл сөздіктің əсіресе оның мемлекеттік тіл бағдарламасы бойынша іс қағаздарын мемлекеттік тілде 
жүр гі зу ге кіріскен мекемелерге тигізер қолғабысы мол. 

Ө.Айтбай,
филология ғылымының докторы, академик

* * * 
Сөздіктің құрылымы жайында

Сөздікте терминдердің атаулары орыс əліпбиінің тəртібімен орналастырылып, қарайтылған əріп-
пен жазылды. Ал терминдердің қазақша аталуы жай əріппен терілді. Ұя құрайтын түп қазық тер мин-
дер дің қазақша аталымынан кейін жақша ішінде курсив əріппен қысқаша түсінік берілді. Аударылмай 
алынған шет тілдік терминдер де жақша ішінде қазақша түсіндірілді. Термин сөздер бірнеше ма ғы на-
да қолданылатын болса, олардың əрбір мағынасы «1. 2. 3....» деген сияқты арабша цифрлармен бө ліп 
көрсетілді. 
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А+ - А+ (standard & poor’s жіктемесіндегі жүйе бо-
йынша акцияның ең жоғары құнын көрсететін мəн)

ААА, АА, А; Ааа, Аа А; А++, А+, А - ААА, АА, А; 
Ааа, Аа А; А++, А+, А (бағалы қағаздар рейтингінің 
жоғары, өте жақсы жəне жақсы екендігін əріппен 
таңбалау)

аб ово - аб ово (“басынан баста”, “нөлден бас та») 
(биржа қызметінің жаңадан басталғанын көр се те-
тін сөз тіркесі)

АБЕКОР (АВЕСОR Assоcіated Banks of Eu ro pe 
Corporatіon) (Ассоциированные банки европейской 
корпорации) - АБЕКОР (АВЕСОR Assocіated Banks 
of Europe Cor po ra tіon) (Еуропаның қа уым дас ты рыл-
ған банк тер корпорациясы)

абонементные ящики для быстрого обслужива-
ния банков ских клиентов - банк клиент те рі не тез 
қызмет көрсетуге арналған або нент тік жəшік

абсолютная цена - абсолюттік баға
абсолютное значение одного процента прироста - 
бір пайыз өсімнің абсолюттік мəні

абсолютные цены - абсолюттік баға
абшлюс - абшлюс (шоттың əлсіз жағына сальдоны 
жазу қажеттігін көрсету)

а. виста - а. виста (төлем мерзімі көрсе тіл ме ген век-
сель)

авалирование - авальдау‚ кепілдендіру (авальды 
ресімдеу)

авалирование векселя - вексельді авальдау, вексельді 
кепілдендіру

авалированный вексель - авальдандырылған вексель, 
кепілдендірілген вексель 

авалист - авальшы, кепілгер (вексель ке піл ді гін беруші, 
яғни аваль беруші)

авалист по векселю - вексель бойынша ке піл гер
аваль - аваль, кепілхат (вексель бойынша мін дет-
ті тұл ға үшін кепілгерлік; вексельдегі ке піл гер лік 
жазба)

аваль банковский - банк авалі (банктің век сель дік 
кепілдігі)

аваль-кредит - аваль-несие (кепілдікті несие)
авальный кредит - кепілдікті кредит (вексель бойын-
ша міндетті біреу үшін вексельдің заң ды иесі алдын-
да дəрменсіз болған жағдайда вексель бойынша тө-
лем төлеуге банк ке піл дік беретін несие беру түрі)

аванс в счет взаимных расчетов - өзара есеп айыры-
су шотына аванс (алғытөлем)

аванс внесен - аванс (алғытөлем) төленді
аванс для коммерческого кредитования - ком мер-
ция лық несиелендіру үшін аванс (ал ғы тө лем)

аванс компаниям-филиалам - филиал-ком па ния лар-
ға берілетін алғытөлем (бас ком па ния ның еншілес 
компанияға беретін несиесі) 

аванс на текущем банковском счете - ағым да ғы банк 
шотына аванс (алғытөлем)

аванс погашен - аванс (алғытөлем) өтелді
аванс под дебиторскую задолженность - де би тор лық 
берешек кепілімен берілетін аванс (ал ғы төлем)

аванс под залог - кепілзат кепілімен бері ле тін аванс 
(алғытөлем)

аванс под ценные бумаги - бағалы қағаздар ке пі лі мен 
берілетін аванс (алғытөлем)

аванс-задаток - аванс (алғытөлем) - кепіл ақша
авансирование - авансылау, алғытөлем төлеу 

(1. өндіріске жұмсалған ақшалай қа ра жат тың 
өзінің бастапқы көзіне қосымша өнім құны тү-
рін де қайтып оралатын эко но ми ка лық үдеріс; 
2. алғытөлем беру; 3. өндіріске ал  да  ғы шығыс 
есебінен ақшалай қаражат беру)

авансирование денежных средств - ақ ша лай қа ра жат-
тың алғытөлемін төлеу

авансирование предприятия - кəсіпорынға ал ғы тө-
лем беру

авансирование сезонных процессов производства - 
өндірістің маусымдық үдерісте рі не алғытөлем төлеу

авансированная стоимость - алғытөлем тө лен ген құн
авансированные средства - қаражатты авансы-
лау, алғытөлем төленген қаражат, ал ғы тө лем ге 
берілген қаражат; алдын ала жұм сал ған қаражат 
(алға қойылған міндеттерді орындау үшін, белгілі 
бір мақсаттарға жету үшін бөлінген ақшалай 
қаражат)

авансированный капи тал - авансыланған капитал
авансированный кредит - авансыланған кредит
авансировать - авансылау, алғы төлем беру
авансировать капитал - капиталды авансылау
авансовая ссуда - аванстық (алғытөлемдік) несие
авансовое покрытие - аванстық (алғытөлемдік) өтем
авансовые платежи - алғытөлемдік төлемдер, 
аванстық төлемдер

авансовый корпорационный налог - аванстық 
(алғытөлемдік) корпоративтік салық (Ұлыбритания)

авансовый кредит - алғытөлемді кредит
авансовый кредит на заготовку сельскохозяйствен-
ных продуктов - ауыл ша руа шы лық өнімін да йын-
дау ға берілетін ал ғы тө лем ді кредит

авансовый кредит на закупку сельскохозяйствен-
ной продукции - ауыл шаруашылық өнімін сатып 
алуға берілетін алғытөлемді кредит

авансовый остаток - алғытөлем қалдығы
авансовый отчет - алғытөлем есептемесі (есеп беру)
авансовый платеж - алғытөлемдік төлем, аванстық 
төлем (сақтандыруда сақтанушы сақтандырушыға 
күні бұрын төлейтін төлем)

авансовый платеж по основной сумме долга - 
борыштың негізгі сомасы бойынша алғытөлемдік 
төлем

авансодержатель - алғытөлем ұстаушы, алғытөлем 
алушы

А

ААА-АВА
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авансом - аванс түрінде, алғытөлем түрінде
“авансы от заказчиков” - “тапсырыскерлерден 
алғы тө лем” (тапсырыскерлерге берешек шамасын 
көрсететін міндеттемелер шоты)

“авансы покупателей” - “сатып алу шы лар дың 
алғы тө ле мі” (сатып алушылар тө ле ген аванстық 
төлемдер үшін олардың ал дын да ғы міндеттемелер 
сомасын көрсететін бухгалтерлік шот)

“авансы покупателям” - “сатып алушыларға алғы-
тө лем” (алғытөлем ретінде төленген ақшалай 
қаражатты көрсететін актив шот)

“авансы поставщикам” - “жеткізушілерге алғы тө-
лем” (тауарлар алынғанға, қыз мет тер көрсетілгенге 
дейін алғытөлем түрінде төленген ақшалай қара-
жат көрсетілетін актив шот)

август, ноябрь, февраль, май - тамыз, қа ра ша, 
ақпан, мамыр (тоқсан сайын пайыз немесе дивиденд 
төленетін айлар)

авераж - авераж (белгілі бір акцияларды бел гі лен ген 
уақыт аралығында тұрақты сомаға сатып алуға 
бағытталған биржа ойыны)

аверажный срок - авераждық мерзім (не сие ні кезең-
кезеңмен төлеудің ор та ша лан ды рыл ған мерзімі: 
айлық, жарты жылдық, жыл дық, т.б. кезеңі)

аверс - аверс (тиынның, медальдың беткі жағы)
авиаипотека - авиаипотека (несие бойынша кепілдікке 
ұшақ немесе басқа бір ұшу аппараты салынатын 
ипотекалық кепілзат)

авианакладная - авиажүк құжаты
авизировать - авизолау, растау (контрагентке оның 
шоты бойынша жасалған операцияларды хабарлау)

авизо - авизо, растама (1. банктік жəне ком мер ция-
лық практикада - есептесу опе ра ция сы ның орын-
дал ға ны - шот бойынша жазу ж а зыл ға ны, чек тің 
ұсы ныл ға ны - оның тө лен ге ні немесе тө леу ден 
бас тар тыл ға ны, аккредитивтің ашыл ға ны, т.б. 
туралы ресми хабарлама; 2. алу шы ның вексельді, 
та уар ды салып жібергенін, ақшаны ау дар ға нын ха-
барлайтын хат)

авизо банка - банк растамасы (банктің операция, тө-
лем нің түскені, шоттағы қаражат қалдығы туралы 
хабарлауы)

авизо входящее - кіріс растама
авизо дебетовое - дебеттегі растама, де бет тік рас-
тама (банктің өз қызметін пай да ла ну шы ға оның 
шотындағы дебеттік жазбада көр се тіл ген сомаға 
борышты екенін хабарлауы) 

авизо иностранное - шетелдік растама
авизо исходящее - шығыс растама
авизо клиента - клиенттің авизосы (растамасы)
авизо кредитовое - кредиттегі растама, кре дит тік рас-
тама (банктің өз қызметін пай да ла ну шы ға оның 
шотындағы кредиттік жазба туралы хабарлауы)

авизо о выставлении тратты - тратта ұсы ныл ға ны 
туралы растама (алушының ак цеп тік банктегі ау-
дарма вексельді төлеуі туралы жеткізушінің ресми 
хабарламасы) 

авизо о поступлении перевода - аударымның түскені 
туралы растама

авизо об оплате тратты - траттаның төленгені тура-
лы растама (банктің аударма вексельдің ұсынылған 
мерзімде төленгені туралы клиенттер мен коррес-
понденттерге ресми хабарлауы)

авизо отправленное - жөнелтілген растама
авизо почтовое - пошталық растама
авизо предварительное - алдын ала хабарланатын 
растама

авизо сводное - жиынтық растама
авизо телеграфное - телеграфтық растама
авизование - растау (растаманы жөнелту)
авизование документарного аккредитива - құ-
жат та ма лы аккредитивті растау (құ жат та ма лы 
аккредитивтің ашылғанын хабарлау)

авизованная тратта - авизоланған (растама берілген) 
тратта

авизованный аккредитив - авизоланған (растама 
берілген) аккредитив

авизованный аккредитив, выстав ленный банком 
на определенного корреспондента - банк белгілі 
бір корреспондентке ұсынған, авизоланған (растама 
берілген) аккредитив

авизовать - авизолау (растама беру, растау)
авизовать аккре дитив - аккредитивті растау
авизовать вексель - вексельді растау
авизовка - растау, расталым (хабарлама)
авизовое указание банка бенефициария - бенефи-
циарий банктің растамалық нұс қа уы (бенефициарий 
банкіге хабарлама жол  да ған да пайдаланылатын 
қосымша ақпарат) 

авизовый индификатор банка бенефициа рия - бене-
фициарий банктің растамалық сəйкестендіргіші (бе-
нефициарий банк туралы байланыс ақпараты) 

ависта - ависта (1. төлем мерзімі көр се тіл ме  ген век-
сель; 2. есепке алынған вексельдер тізіліміндегі неме-
се кітабындағы не тө лем мерзімін куəландыратын 
өзге де құ жат тардағы: “көрсетілген бойда” не 
көрсетілген күннен кейін белгілі бір мерзім өткеннен 
соң деген жазу)

аво - аво (Патаканың, Макаоның ұсақ тиыны)
австралийская акция на Лондонской фондовой 
бирже - Лондонның қор биржасындағы Австралия 
акциясы

Австралийские ассоциированные фондовые бир-
жи - Австралияның қауымдастырылған қор биржасы 
(үйлестіруші орган)

австралийский доллар - Австралия доллары
австралий ский процентный своп - Австралияның 
пайыздық свопы (айырмасы)

австрийский национальный банк - Австрияның 
ұлттық банкі

австрийский шиллинг - Австрия шиллингі
автомат для выдачи наличности - нақты ақша 
беретін автомат



8

автомат для выдачи на личных с банковского сче-
та - банк шотынан қолма-қол ақша беруге арналған 
(қолма-қол ақша беретін) автомат

автомат для раз мена монет - ақша (мəнет) майдалай-
тын автомат

автомат для сорти ровки монет - ақша сұрыптайтын 
автомат

автоматизация банковских операций - банк опера-
цияларын автоматтандыру (банк ақпаратын есептеу, 
өңдеу, жинау, талдау, тарату үшін есептеу техни-
касын, бағдарламалық құралдарды пайдалану) 

автоматизация бухгалтерского учета - бухгалтерлік 
есепті автоматтандыру

автоматизация программирования - бағдарла малау-
ды автоматтандыру

автоматизация работы банка - банк жұ мы  сын авто-
маттандыру

автоматизация учета - есепті автоматтандыру
автоматизация финансовых расчетов - қар жы 
есебін автоматтандыру (есептеу техникасы мен 
бағдарламалық құралдарды қол да ну жолымен 
мемлекеттік бюджеттің жасалуы мен атқарылуы 
жөніндегі қаржы есе бі нің кешенді жүйесі) 

автоматизированная инвести ционная биржа 
“Ариэль”, работа ющая в режиме реального вре-
мени - нақты уақыт режимінде істейтін автомат-
тан ды рыл ған инвестициялық “Ариэль” биржасы 
(Ұлыбритания)

автоматизированная клиринговая палата - 
автоматтандырылған клирингілік палата

автоматизированная линия - ав то мат тан ды рыл ған 
желі

автоматизиро ванная расчетная палата - автоматтан-
дырылған есеп айырысу палатасы

авто матизированная система анализа рыночной 
конъюнктуры, выбирающая момент заключения 
сделки - нарықтық жағдаятқа талдау жасаудың мə-
мі ле жасасу сəтін таңдайтын автоматтандырылған 
жү йе сі

Автоматизированная система выпол нения при-
казов клиента биржевыми брокерами (США) - 
биржа брокерлерінің клиент бұй ры ғын орындайтын 
автоматтанды рыл ған жүйе

автоматизированная си стема контроля торговли 
на фондовой бирже - қор биржасында сауданы 
бақылаудың автоматтандырылған жүйесі

автоматизированная система обработки инфор-
мации “Сбербанк” - “Жинақ банкі” ақ па ра тын 
өңдеудің автоматтандырылған жү йе сі

автомати зированная система сбора и передачи 
данных о котировке акций (СИМ) - акциялардың 
бағасын белгілеу туралы деректер жинау мен 
таратудың ав то мат тан ды рыл ған жүйесі 

автоматизированная система финансовых расчетов 
- автоматтандырылған қаржы есеп айырысуы жүйесі

автоматизированная система электронных плате-
жей (АСЭП) - автоматтандырылған электрондық 
төлемдер жүйесі

Автоматизированная торговая систе ма - Автомат-
тан дырылған сауда жүйесі (1979 ж. Торонто қор 
биржасында құрылған)

автоматизиро ванная торговля товарами и финан-
совыми инструментами - тауарлармен жəне қаржы 
құралдарымен ав то мат тан ды рыл ған сауда

автоматизированные системы управления финан-
совых и кредитных органов - қаржы жəне несие 
органдарын автоматтандырыл ған басқару жүйелері

автоматизированные складские системы - ав то мат-
тан дырылған қойма жүйелері

автоматизированный банк данных - автоматтан ды-
рыл ған деректер қоры

автоматизированный банк данных автоматизиро-
ванной системы финансовых расчетов - авто мат-
тандырылған қаржы есеп айырысуы жүйесінің авто-
мат тандырылған деректер қоры

автоматизированный банк классификаторов - ав то-
мат тандырылған сыныптауыштар қоры, авто мат тан-
дырылған сыныптауыштар жинақтамасы

автоматизированный расчет при операциях с цен-
ными бумагами - бағалы қағаздармен жасалатын 
операциялар кезінде автоматтандырылған есеп айы-
рысу

авторизованный центр - авторландырылған ор та лық 
(карточкалармен жұмыс істейтін ор та лық тан ды-
рыл ған кеңсе, оған клиент тер дің банктегі кар точ-
ка лық шоттары - эми тент клиенттері туралы бар-
лық ақ па рат түседі) 

автоматизм кредитования и расчетов - несиелендіру 
мен есеп айырысу автоматизмі

автоматическая клиринговая палата - автоматты 
клирингілік палата

автоматическая котировочная система националь-
ной ассоциации дилеров ценных бумаг - бағалы 
қағаздар дилерлері ұлттық қауымдастығының авто-
матты баға белгілеу жүйесі

автоматическая облигационная система - автоматты 
облигациялық жүйе

автоматическая расчетная палата - автоматты есеп 
айы рысу палатасы

автоматическая система кли ринговых расчетов 
- кли рин гі лік есеп айырысудың автоматты жүйесі 
(Ұлыбритания)

автоматическая система слежения за фондовой бир-
жевой торговлей - қор бир жа сын дағы сауданы авто-
матты қадағалау жүйесі

автоматически возобновляемый аккредитив - өзді-
гінен жаңаратын аккредитив

автоматически возоб новляемый кредит - өздігінен 
жаңаратын кредит

автоматически погашаемая ссуда - өздігінен өтелетін 
несие

“автоматический кассир” - “автоматты кассир”
ав томатический кассовый аппарат - автоматты 
кассалық аппарат

АВТ-АВТ
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автоматический метод исчисления доходов и расхо-
дов - кіріс пен шығысты есептеудің дағдылы əдісі

автоматический отзыв - дағдылы кері шақырып алу, 
дағдылы қайтарып алу

автоматический отзыв средств учредителя - құ рыл-
тайшы қаражатының өздігінен қайтарып алынуы

автоматичес кий перевод средств со сберегательно-
го на текущий счет - қаражатты жинақ шотынан 
ағымдағы шотқа автоматты түрде аудару

автоматический счет трансфертных услуг - 
трансферт тік қызметтердің автоматты шоты

автоматический, предварительно санкционирован-
ный денежный перевод - алдын ала рұқсат етілген 
дағдылы ақшалай аударым

автоматическое изъятие - автоматты түрде өн ді-
ріп алу (акция иелерінің ай сайын не тоқ сан сайын 
тиянақты төлемақы алуы на құ қық беретін өзара 
қарыз қорының бағ дар ла ма сы)

автоматическое инвестирование полученных 
средств - алынған қаражатты дағдылы инвести-
циялау

автоматическое ис полнение опционных контрактов 
клиринговой палатой при наступле нии сроков - 
мерзім басталғанда клирингілік палатаның оп цион-
дық келісімшарттарды өздігінен орындауы

автоматическое лицензирование - автоматты түрде 
лицензиялау

автоматическое получение кредитором приори-
тетных прав в отношении задолженного имуще-
ства - несиегердің берешек мүлік жөніндегі басым 
құқықтарды автоматты түрде алуы

автоматическое реинвестирование дивидендов - 
дивидендті өздігінен қайта инвестиция лау

автономная приходно-расходная кас са, подключен-
ная к ЭВМ банка - банктің ЭЕМ-на қосылған дер-
бес кіріс-шығыс кассасы

автономные бюджеты - дербес бюджеттер
автономные ин вестиции - дербес инвестиция
“авторизатор” - “авторизатор” (несие ме ке ме сі нің 
ерекше назар аударылуға тиіс несие операцияларын 
мақұлдауға немесе ма құл да мау ға уəкілеттік берілген 
қыз мет ке рі)

авторизационный центр - авторлау орталығы (кар-
точкалармен жұмыс істейтін орталық тан ды рыл-
ған кеңсе)

авторизация - авторландыру, авторлау, қуат тау (1. заң-
ды негіз беру, рұқсат беру; 2. са ту шы ның, кассирдің 
не карточканы ұс тау шы ның тауар ақысын төлеу 
үшін карточканы пайдалануға банкомат арқылы 
рұқ сат сұ  рауы; 3. төлем картасымен не чекпен опе-
рация жасауға рұқсат алу; 4. банк ісінде электрон-
ды құжат, карточка не өзін-өзі ұсы  ну  шы тұлғаның 
өкілеттігін не ав тор лы ғын қуат тау)

авторизация кредитной карты - несие картасын 
қуаттау

авторизация магнитных карточек - магнитті карточ-
каларды қуаттау

авторизация по обмену - айырбас бойынша қуаттау 
авторизация процессорных карточек - про цес сорлық 
карточкаларды қуаттау

авторизация собственно пользователей банковской 
системы - банк жүйесін пайдаланушылардың өзін 
қуаттау

авуары - авуар (1. иелері төлем төлей алатын, мін-
дет те ме лерді өтей алатын түрлі актив қа ра жат: 
ақша, чек, вексель, аударым, аккредитив, мүлік; 
2. банк тердің шетелдік корреспондент-банктердегі 
шоттарында шетел валютасы, бағалы қағаздар, 
алтын түрінде сақталған қаражаты)

авуары банка - банк авуары, банк қазынасы
авуары блокированные - оқшауландырылған авуар
авуары в иностранной валюте - шетел валютасы 
түріндегі авуар

авуары иностранные - шетелдік авуар
авуары с определенным режимом пользования - 
белгілі бір режиммен пайдаланылатын авуар

авуары свободные - еркін авуар
агент - агент (биржада бағалы қағаздарды немесе та-
уарларды сатып алу-сату жөніндегі фирма немесе 
тұлға)

агент банка - банк агенті (несие кар точ ка ла ры ның 
иесіне қызмет көр се ту де бас қа банктердің агенті 
міндетін ат қа ру шы банк)

агент валютного контроля - валюталық бақылау 
агенті

агент, ведущий бир жевые операции на 
профессиональ ной основе - кəсіптік не гіз де биржа 
операцияларын жүргізуші агент

агент, выпускающий акции - акция шы ға ру шы агент 
агент клиента - тапсырыскер агенті
агент комиссионный - комиссиялық агент
агент консигнационный - консигнациялық агент 

(тауарларды сатуға, сатып алуға немесе тауар 
кепілдігімен қарызға ақша алуға өкілеттігі бар 
агент) 

агент платежный - төлем жөніндегі агент (акциялар 
бойынша дивиденд немесе облигациялар бойынша па-
йыз төлейтін банк не несие-кредит институты) 

агент по изъятию банкнот - банкнот алу жөніндегі 
агент

агент по инкассо - инкассо жөніндегі агент (басқа 
тұлғаның не банктің тапсыруымен чектерді, трат-
таларды, купондарды, т.б. құжаттарды инкассолау 
мақсатымен өңдейтін тұлға не банк)

агент по клирингу - клиринг жөніндегі агент (есеп-
тесу палатасына мүше емес банк үшін чек айырбас-
тайтын мүше банк)

агент по конвертированию одних видов ценных 
бумаг в другие - бағалы қағаздардың бір түрлерін 
екінші бір түрлеріне айырбастау жөніндегі агент

агент по обмену - айырбас жөніндегі агент
агент по обмену, про даже и покупке иностранной 
валюты - шетел валютасын айырбастау, сату жəне 
сатып алу жөніндегі агент

АВТ-АГЕ
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агент по передаче ценных бумаг - бағалы қағаздарды 
табыстау жөніндегі агент

агент по платежам - төлем жөніндегі агент
агент по платежам дивидендов по акциям - акциялар 
бойынша дивиденд төлемі жө нін де гі агент

агент по по купке и продаже иностранной валю ты 
- шетел валютасын сатып алу жəне сату жөніндегі 
агент

агент по продаже недвижимости - жылжымайтын 
мүлікті сату жөніндегі агент

агент по размещению - орналастыру жө нін де гі агент 
(қор нарығы секциясының бағалы қа ғаз дар ға билік 
ету өкілеттігі берілген мү ше сі)

агент по трансферту - трансферт жөніндегі агент
агент по трансферту акций - акцияларды трансферт-
теу жөніндегі агент

агент трансфертный - трансферттік агент
агент финансовый - қаржы агенті
агент фискальный - қазыналық агент (еурооблигация-
лар нарығында оларды шығаруға уəкілетті банк)

агент-банк - банк-агент (1. халықаралық несие син  ди-
ка ты ның мүшелері тарапынан бүкіл несие мерзіміне 
өз мүдделерінің кепілгері ретінде уəкілеттік берілген 
банк; 2. облигациялар шығару тапсырылған банк; 
3. əдетте мемлекет, жергілікті орган тарапынан 
өзінің мүдделері үшін белгілі бір алыс-берісті жүр гі-
зу ге уəкілеттік берілген банк) 

агент-посредник по операциям с ценными бума-
гами - бағалы қағаздармен жасалатын операциялар 
жөніндегі делдал-агент

агент-распорядитель имущества - мүлікке өкім 
жүргі зу ші агент

агентские функции банков - банктердің агенттік ат қа-
ры мы (банктердің жеке жəне заңи тұлғалардың өз 
мүлкін билеу жөніндегі тапсырмаларын орындауы)

агентский договор - агент келісімшарты
“агентства” - “агенттіктер” (АҚШ-тың фе де рал дық 
агенттіктерінің бағалы қағаздары)

агентство “Мудиз инвесторз сервис” - “Мудиз инве-
сторз сервис” агенттігі (бағалы қағаздар рейтингін 
белгілеу жөніндегі жетекші агенттік; АҚШ)

агент ство “Стандард энд Пур корпо рейшн” - “Стан-
дард энд Пур корпо рейшн” агенттігі (бағалы қа ғаз-
дар рейтингін белгілеу жөніндегі жетекші агент-
тік; АҚШ)

агентство банка - банк агенттігі (өкілетті банк мін-
де тін атқаратын, клиенттерге несие-есеп айырысу 
қыз метін көрсететін, бірақ дербестік құқығы жоқ 
банк мекемесі)

агентство делькредере - делькредере агенттік 
(кепілгер, делдал; тапсырыскер берешегінің төленуі 
үшін өндірушіге кепілдік беруші комиссияшы,  
делдал)

Агентство иностранного банка - Шетел банкі агент-
тігі (АҚШ)

агентство кредитной информации - несиелік ақпарат 
агенттігі

Агентство международного сотрудничества для раз-
вития - Дамуға арналған халықаралық ын ты мақ тас-
тық агенттігі

агентство по взысканию просроченных долгов - мер -
зі  мі өткен борышты өндіріп алу жөніндегі агент тік

агентство по гарантиям инвестиций - инвестициялар 
кепілдігі жөніндегі агенттік

агентство по реструктуризации кредитных органи-
заций - несие ұйымдарын қайта құрылымдау жө нін-
де гі агенттік

агентство по составлению рейтингов - рейтингтер 
жасау жөніндегі агенттік

агентство по торговле недвижимостью - жылжымай-
тын мүлікпен сауда жөніндегі агенттік

агентство сберкасс - жинақ кассалары агенттігі
агентство, устанавливаю щее рейтинг ценных бумаг 

- бағалы қағаздар рейтингін белгілейтін агенттік
агент-трансфер / агент-трансферт) - трансфер-агент 

/ трансферт-агент (тіркеуші мен тізілімге жа зыл ған 
бағалы қағаздар иесі арасында ақпарат пен құ жат-
тар ды та быс тауда делдалдық жасаушы ұйым)

агенты валютного контроля - валюталық бақылау 
агенттері

агора - агора (Израильдің ұсақ ақшасы)
агорот - агорот (Израильдің ұсақ тиыны, 1/100 Изра-
иль фунтына тең)

агрегаты денежной массы - ақша жиынының агрегат-
тары

агрессивная политика реализации ценных бумаг - 
бағалы қағаздарды өткізудің басқыншылық саясаты

агрессивное банковское управление - басқыншылық 
банк басқармасы

агрессивные ценные бумаги - басқыншы ба ға лы 
қағаздар (бағамы қор нарығының бай қа лып отырған 
жағдаятына, болжалға сəй кес айтарлықтай кө те-
рі луі мүмкін акциялар, облигациялар, т.б. түріндегі 
бағалы қа ғаз дар)

агрессивный инвестор - басқыншы инвестор (жоғары 
дивиденд алу үшін тəуекелге баруға дайын инвестор)

агрессивный портфель - басқыншылық қоржын
агрессивный портфель ценных бумаг - бағалы 
қағаздардың басқыншылық қоржыны

адвалорем - адвалорем (бағасына сай, құнына қарай; 
бағалы жүктерді тасымалдау төлемін немесе кеден 
бажын тауар бағасының пайызымен есептеу əдісі)

адвалорные ставки таможенной пошлины - кеден 
бажының адвалорлық мөлшерлемесі

адвокат по инвестиционным вопросам - инвес ти ция-
лық мəселелер жөніндегі адвокат

Административно-бюджетное управ ление - Əкім ші-
лік-бюджеттік басқарма (АҚШ президенті жанын-
дағы)

административное депонирование - əкім ші лік жол-
мен депозиттеу (банкке сақтауға бе ріл ген бағалы 
қағаздар, банк бұл бағалы қа ғаз дар ға сыныптау 
тұрғысынан да, олардың биржада қозғалысқа түсуі 
тұрғысынан да əкім ші лік етеді)

АГЕ-АДМ
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административное задержание - əкімшілік жолмен 
ұстау

административные операции - əкімшілік операция-
лар (депозитарийлік операциялар)

административные платежи - əкімшілік төлемдері
административные процентные ставки - əкімшілік 
пайыздық мөлшерлемелер

административные процентные ставки по депо-
зитам - депозиттер бойынша əкімшілік пайыздық 
мөлшерлемелер

административные процентные ставки по ссудам - 
несие бойынша əкімшілік пайыздық мөлшер ле мелер

административный метод ценообразования - баға 
белгілеудің əкімшілік əдісі

администратор - əкімгер, əкімші (1. тарату ісін жүр-
гі зуде - тарату ісі басталғанға де йін, ал са уық ты-
ру шаралары қолданылған жағдайда осы шаралар 
басталғанға де йін борышқордың мүлкі мен істерін 
сот тал қы лауы кезеңінде басқару үшін сот та ға-
йын да ған тұлға; 2. менеджердің синонимі)

администратор бюджетных программ - бюджеттік 
бағдарламалардың əкімгері

администратор наследуемого имущества - мұраға 
қалған мүліктің əкімгері

администратор счета - шот əкімгері
администратор трастового счета - сенімгерлік шот 
əкімгері

администрация по управлению кредитной ор-
ганизацией - кредит ұйымын басқару жөніндегі  
əкімшілік

администрация по управлению ссудами - несиені 
басқару жөніндегі əкімшілік

администрация фондами - қорларды əкімшілік жол-
мен басқару

администрация ценных бумаг - бағалы қағаздар 
əкімшілігі

администрируемое депонирование - əкімшілік жол-
мен басқарылатын депозиттеу

адмониция - адмониция (қарызға алынған ақ ша ны 
төлеу жөнінде жазбаша мін дет те ме ұсыну)

адр - адр (депозиттік қолхат)
адресация платежей - төлемді дербестендіру
адресная инвестиционная программа - атаулы 
инвестициялық бағдарлама

адресное комиссионное вознаграждение - атаулы 
комиссиялық сыйақы

адресный лист в кредитном учреждении (банке) - 
несие мекемесіндегі (банктегі) атау лы парақ

адритура - адритура (1. тауарды тікелей апарыла-
тын жеріне жөнелту; 2. вексель операциясында: 
кешіктірілген немесе наразылық білдірілген век-
сель үшін тікелей вексель бе ру ші ге немесе оның 
кепілгеріне өндіріп алуға ұсыну)

адъюкация - адъюкация (соттың не тө ре ші нің ше ші-
мі; сот тəртібімен жария лау; істі шешу, дауды қа-
рау; мүліктің сот бо йын ша борышқордан несиегерге 
сатып алу тəртібімен көшуі)

адэндум - адэндум (1. акцияға не вексельге тіркелген 
бір парақ қағаз, оған осы ба ға лы қағаз басқа біреуге 
та бысталған жағ дай да оның иесі қол қояды; 2. чар-
терге то лық тыр ма; шартқа толықтырма)

ажио - ажио, айырма (1. бағалы қағаздың на рық тық 
бағамының оның көрсетулі құ ны нан өсу жа ғы на 
қарай ауытқуы; 2. ак ция лар дың үшінші бір елдер 
бир жа ла рын да ғы бағамының ұлттық бир жа лар-
да ғы ба ғам мен салыстырғанда өсуі; 3. алтын ақша 
құны мен биржадағы ақша құнының арасындағы 
айырма; 4. қағаз ақшаны ал тын ға немесе бір валю-
таны екінші ва лю та ға айырбастау үшін алынатын 
комиссия, белгіленген бағаға үстеме төлем)

ажио-конто - ажио-конто (пайда мен залал көр се ті ле-
тін шот)

ажио-надбавка - ажио-үстеме (алтын ақшаны аттас 
қағаз ақшаға айырбастау кезінде алынатын үстеме)

ажиотаж - дүрлікпе (биржадағы, нарықтағы алып-
сатарлық ойын; тауарлардың ба ға сын, биржалық 
қағаздардың бағамын қол  дан көтеру не түсіру)

ажур - ажур (1. есеп-қисап жұмыстарын бел гі лен ген 
мерзімде орындау; 2. операциялар күн бе-күн жазы-
лып отыратын бухгалтерлік есеп)

азартная игра на бирже - биржадағы құмар ойын
азартно играть на бирже - биржада құ мар лық пен ойнау
азиатская валютная единица - Азияның валюта 
өлшемі

азиатская денежная единица - Азияның ақша бірлігі, 
Азияның ақша өлшемі

азиатские долларо вые облигации - Азияның доллар-
лық облигациясы

азиатские доллары - Азия доллары (Сингапурда ор-
на лас тырылған жəне АҚШ-тан тысқары жерлерде 
пайдаланылатын АҚШ доллары түріндегі банк де по-
зит тері)

Азиатский банк развития (АзБР) - Азиян даму банкі
Азиатский валютный отдел - Азиялық валюта бөлімі 

(Сингапур)
азиатский доллар - Азия доллары
Азиатский клиринговый союз - Азия клирингілік 
одағы

Азиатский платежный союз - Азия төлем одағы
Азиатский фонд развития - Азия даму қоры
АИБОР - АИБОР (AIBOR: Amsterdam Interbank Offered 

Rate - Амстердамдағы банк аралық депозиттік 
нарық ұсынысының мөлшерлемесі) 

аквизиция - аквизиция (1. көлік не сақ тан ды  ру 
компания ла рының жаңа тап сы рыс кер лер ді тартуы; 
2. кə сіп орын ның барлық акцияларын акцияшының 
сатып алуы)

аквитенс - аквитенс (қаржы жа уап кер ші лі гі нен боса-
татын құжат)

аккит - аккит (ақшаны алғаны туралы қолхат; тө лем-
ді толық не ішінара алғаны туралы төлем құ жа-
тын да ғы жазу)

аккредитив - аккредитив, сенімдеме (1. атау лы ақ ша-
лай құжат, онда көрсетілген соманы есімі жа зыл-
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ған тұлғаның банктен алу ға құқығы куə лан ды ры ла-
ды; 2. банктің шартты ақшалай міндеттемесі, оны 
банк клиент тің тапсырмасымен шарт бойынша 
контрагентке береді; 3. банктің өзінің басқа ел де гі 
корреспондент-банкке біреуге белгілі бір соманы өзі-
нің есебінен беруге тиісті құ жат тар мен қуат тал-
ған, рұқсаты, келісуі)

аккредитив авизованный - авизоланған аккредитив, 
расталған аккредитив (банк белгілі бір корреспон-
дентке ұсынған аккредитив)

аккредитив банка - банк аккредитиві
аккредитив банковский - банк аккредитиві
аккредитив безотзывно-неподтвержденный - қай та-
рып алынбайтын расталмаған аккредитив

аккредитив безотзывно-подтвержденный - қайтарып 
алынбайтын расталған аккредитив

аккредитив безотзывный - қайтарып алынбайтын 
аккредитив (белгілі бір мерзімге ашыл ған, осы мерзім 
біткенше жойылмайтын аккредитив)

аккредитив бессрочный - мерзімсіз аккредитив
аккредитив бланковый - бланкілік аккредитив (сома-
сы көрсетілмеген аккредитив)

аккредитив в банке - банктегі аккредитив (қолма-қол 
ақшасыз есеп айырысу жүзеге асырылатын банк 
шотының түрі)

аккредитив в виде учета банком тратт, выставлен-
ных экспортером на покупателя - экспортшы сатып 
алушыға ұсынған тратталарды банктің есепке алуы 
түріндегі аккредитив

аккредитив возобновляемый - жа ңар тыл ма лы аккре-
дитив

аккредитив гарантийный - кепілдікті аккредитив
аккредитив гарантированный - ке піл ден ді ріл ген ак-
кредитив

аккредитив делимый - бөлінбелі аккредитив
аккредитив денежный - ақша аккредитиві, ақшалай 
аккредитив

аккредитив депонированный - депозиттелген аккре-
дитив

аккредитив для оплаты неотгруженных товаров 
- жө нелтілмеген тауарлардың ақысын төлеуге ар нал-
ған аккредитив

аккредитив документарный - құжаттамалық ак-
кредитив, құжатталған аккредитив (тиісті құжат 
көрсетілгенде төленетін аккредитив)

аккредитив документированный - құжатталған ак-
кредитив

аккредитив дорожный - жол аккредитиві
аккредитив именной - атаулы аккредитив, бəсіре ак-
кредитив

аккредитив коммерческий - коммерциялық аккре-
дитив

аккредитив компенсационный - өтемдік аккредитив
аккредитив на импорт товаров - тауарлар импортына 
арналған аккредитив

аккредитив на предъявителя - ұсынушыға арналған 
аккредитив

аккредитив народного банка - халық банкінің 
аккредитиві

аккредитив, не требующий представления до-
кументов и не связанный с товарной постав-
кой - құжаттар беру талап етілмейтін жəне тауар 
жеткізілімімен байланысты емес аккредитив

аккредитив неделимый - бөлінбейтін аккредитив
аккредитив неотменяемый - күші жойылмайтын ак-
кредитив

аккредитив неподтвержденный - рас тал ма ған аккре-
дитив, қуатталмаған аккредитив

аккредитив непокрытый - өтелмеген аккредитив
аккредитив отзывной - қайтарып алынатын аккреди-
тив (аккредитивті ашқан банктің белгілі бір себеп-
пен оны қайтарып алуға құқы бар аккредитив)

аккредитив открытый - ашық аккредитив (сатып 
алушының аккредитивті қайтарып алуға құқы жоқ 
аккредитив)

аккредитив отменяемый - күші жойылатын аккре-
дитив

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 вне сенным покрытием - өтемі төлен-
ген аккредитив

аккредитив с гарантией оплаты - төлемақысы кепіл-
дікті аккредитив

аккредитив с задержкой платежа - төлемі кі дір ті ле-
тін аккредитив (аккредитивте көрсетілген соманың 
төленуін сатушы мен сатып алушы арасындағы 
есеп айырысуда ұзартуға болатын аккредитив)

аккредитив с красным условием - қызыл шартты ак-
кредитив (қойма қолхатын табыс еткен бойда банк 
аккредитив сомасының бір бөлігін төлейтін аккре-
дитив)

аккредитив с отсрочкой платежа - төлем мерзімі 
кейінге қалдырылатын аккредитив

аккредитив с платежом в долларах - доллармен төле-
нетін аккредитив

аккредитив с платежом в фунтах стерлингов - стер-
линг фунтпен төленетін аккредитив

аккредитив с покрытием - өтемді аккредитив
аккредитив, с помощью которого гарантируется 
выполнение контракта - келісімшартты орындауға 
кепілдік берілетін аккредитив

аккредитив с предъ явлением срочной тратты - 
мерзімді тратта ұсынылатын аккре дитив

аккредитив с рассрочкой платежа - төлем мерзімі 
ұзартылатын аккредитив

аккредитив сберегательной кассы - жинақ касса сы-
ның аккредитиві

АКК-АКК
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аккредитив телеграфный - телеграфтық аккредитив 
аккредитив транзитный - транзиттік аккредитив (бір 
елде шығарылып, екінші елде авизоланған жəне рас-
тал ған, бірақ үшінші елде төленетін аккредитив)

аккредитив трансфертабельный - трансферттік ак-
кредитив, аудармалы аккредитив (жеткізушінің өз 
еліндегі не шет елдегі үшінші бір тұлғаға ақша алу-
ды тапсыруына құқық беретін аккредитив)

аккредитив учетный - есептік аккредитив (экспорт-
шы сатып алушыға ұсынған тратталарды банктің 
есепке алуы түріндегі аккредитив)

аккредитив чистый - таза аккредитив (сатушы жө-
нелт пе құжаттарды табыстамай-ақ төленетін 
аккредитив)

аккредитивная грамота - аккредитив грамотасы
аккредитивная оговорка - аккредитивтік ескертпе
аккредитивная форма расчетов - есеп айы ры су дың 
аккредитивтік нысаны (тауарлар мен көрсетілген 
қызметтер үшін басқа қа ла лар да қолма-қол ақшасыз 
есеп айырысу нысаны)

аккредитивы сберегательных банков - жинақ банк-
те рінің аккредитивтері

аккредитование - аккредиттеу
аккредитованные чеки - аккредиттелген чектер
аккредитованный вкладчик - аккредиттелген салым-
шы (шектеулі жекеше əріптестікке ақша салуға 
рұқсат етілген əлеуетті инвес тор)

аккредитованный инвестор - тіркелген инвестор
аккредитовать - аккредиттеу (біреу үшін кредит ашу)
аккумулирование кредитных ресурсов - несие ре-
сурс тарын шоғырландыру

аккумулированные непогашенные затраты - шо ғыр-
лан дырылған өтелмеген шығын

аккумулиро ванные списания - шо ғыр лан ды рыл ған 
есептен шығару

аккумулировать сред ства - қаражатты шо ғыр лан дыру
аккумуляция в одних руках акций на началах до-
верительной собственности для распоряжения 
голо сами в целях установления контроля над 
компанией - компанияға бақылау орнату мақ са тын да 
да уыс тар ға өкім жүргізу үшін акция ларды се нім гер-
лік меншік негізінде бір қолға шо ғыр лан ды ру

аккумуляция денежных средств - ақшалай қаражатты 
шоғырландыру

аккумуляция депозитов - депозиттерді шоғыр лан ды ру
аккумуляция капитала - капиталды шоғырландыру
аккумуляция средств - қаражатты шо ғыр лан дыру 

(жаңадан жасалған қосымша құнды капиталға қосу 
арқылы оны қорландыру)

акроним - акроним (қор биржасы ретінде тіркелген 
корпорация, ал іс жүзінде ав то мат тан ды рыл ған 
делдалдық қызмет)

акт вексельного проте ста - вексельдік наразылық 
актісі

акт инвентаризации - түгендеу актісі (тү ген деу 
комиссиясы белгіленген түр де толтыратын, бух-
гал тер лік есеп тізімдемелеріндегі материалдық құн-

ды лық тар дың, ақшалай қаражаттың, бланкілердің 
бары-жоғын растайтын акт)

акт инвентаризации наличия денежных средств 
- ақшалай қаражаттың бары-жо ғын түгендеу актісі 
(мен шік нысанына қа ра мас тан кəсіпорын касса сын-
да ғы ақ ша лай қаражаттың нақты бары-жо ғын тү-
ген деу нəтижелерін көрсететін бас тап қы құжат)

акт о биржах ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар дың 
биржалары туралы акт (АҚШ-та бағалы қағаздар 
нарығындағы қызметті реттейтін заң)

акт о дерегуляции депозитарных учреждений и де-
нежном контроле - депозитарлық мекемелерді қайта 
реттеу жəне ақшаны ба қы лау туралы акт (АҚШ-
та банк жүйесін қайта реттейтін федералдық 
заңнама)

акт о защите потребительских кредитов - тұтыну-
шы лық кредитті қорғау туралы акт

акт о передаче несо стоятельным должником своего 
имущества в пользу кредитора - дəрменсіз бо рыш-
кер дің өз мүлкін несиегердің пайдасына табыстау 
туралы акт

акт о суброгации - суброгация туралы акт
акт о ценных бумагах - бағалы қағаздар туралы акт
акт о частной кредитной отчетности - жекеше несие-
лік есептеме туралы акт, жекеше несиелік есеп-қисап 
туралы акт

акт об изъятии товаров - тауардың алынғаны туралы 
акт

акт оценки - бағалау актісі
акт плате жа - төлем актісі
акт протеста - наразылық актісі (чектің, но та ның не 
траттаның ұсынылғаны, бірақ белгіленген мерзімде 
төленбегені жайында нотариус арқылы расталған 
мəлімдеме)

акт про теста векселя - вексельге наразылық актісі
акт равной кредитной возможности - тең несиелік 
мүмкіндік туралы акт

акт ревизии - тексеріс актісі
акт сверки - салыстыру актісі
акт сверки взаиморасчетов - өзара есеп айырысуды 
салыстыру актісі 

акт учреждения доверитель ной собственности - се-
німгерлік меншік мекемесінің актісі

акт финансово-плановый - қаржы-жоспар ак ті сі 
(мем ле кет тің, жергілікті өзін-өзі бас қа ру ор ган да-
ры ның қар жы қызметі барысында қа был да на тын 
акт, яғни қар жы ресурстарын жұмылдыру, бөлу, 
пайдалану жос пары)

актив - актив (1. мүліктік құқық жиынтығы; 
2. бухгал тер лік теңгерімнің сол жағы, онда 
кəсіпорынға не мекемеге белгілі бір күнгі тиесілі 
барлық ма те риал дық құн ды лық тар, ақшалай 
қаражат, ала шақ, яғни бо рыш қор лық талаптар 
көрсетіледі; 3. елдің шетелден алған ақшалай 
кірісінің асып түсуі)

ак тив и пассив финансового отчета - қаржы есеп те-
месінің активі мен пассиві

АКК-АКТ
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актив, приносящий доход - табыс əкелетін актив
актив, принося щий процентный доход - пайыздық 
табыс əкелетін актив

актив, сделанный в законодательном порядке обе-
спечением долга - борышты қамтамасыз етудің заң-
намалық тəртібімен жасалған актив

активизация по нарастающей цене “стоп” приказов 
- “тоқтатым” бұйрықтардың үдемелі бағасы бойынша 
жандандыру

активизирующая продажа на бирже - биржадағы 
қыздырмалы сату 

активизирующая продажа ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды қыздырмалы сату

активная позиция - активтік жайғасым, белсенді 
жайғасым

активная позиция на бирже - биржадағы белсенді 
жайғасым 

активная продажа акций спекулянтами, ожидаю-
щими падения конъюнктуры - нарық жағдая ты ның 
төмендеуін күтуші алып-сатарлардың акцияларды 
белсенді сатуы

активная продажа акций, которые могут иметь со-
мнительную ценнность - құндылығы күмəнді бо-
луы мүмкін акцияларды белсенді сату

активная продажа ценных бу маг с целью последу-
ющей покупки их на более выгодных условиях 
- бағалы қағаздарды кейіннен неғұрлым тиімді шарт-
тармен сатып алу мақсатымен оларды белсенді сату

активная распродажа финансо вых инструментов 
в связи с угрозой дальнейшего снижения цен - 
бағаның одан əрі төмендеуі қатеріне байланысты 
қаржы құралдарын белсенді түрде көтере сату

активная реклама ценных бумаг среди инвесто-
ров заинтересованным лицом - мүдделі тұлғаның 
бағалы қа ғаз дарды инвес торлар арасында белсенді 
жарнамалауы

активная скупка ценных бумаг с целью последу-
ющей продажи их на более выгодных услови-
ях - бағалы қағаздарды ке йін нен не ғұр лым тиімді 
шарттармен сату мақ са ты мен оларды белсенді түрде 
сатып алу

активное денеж ное обращение - белсенді ақша айна-
лысы

активное обра щение векселей - век сель дер дің 
белсенді айналысы

активное сальдо - актив сальдо (сауда немесе төлем 
теңгерімінде кірістің шығыстан асып түсуі)

активное сальдо баланса - теңгерімнің актив қалдығы 
(сальдосы) 

активное сальдо платежного баланса - төлем тең ге-
рі мі нің актив қалдығы (сальдосы)

активное сальдо торгового баланса - сауда теңгері мі-
нің актив қалдығы

активное ценообразование - белсенді баға белгілеу
активно-пассивные счета - актив-пассив шоттар (ак-
тив шоттың да, пассив шоттың да белгілері бар 
бух гал тер лік есеп шоты)

активность на фондовом рынке, вызванная факто-
рами, не связанны ми прямо с общими настроени-
ями рынка - нарықтың жалпы ауанымен байланыс-
ты емес факторлардан туындаған қор нарығындағы 
белсенділік

активные акции - актив акциялар (мəмілелер көбірек 
жасалатын жəне тізімі тұрақты түрде жарияла-
нып тұратын акциялар) 

активные банковские операции - банктің актив опе-
рациялары (банктің меншікті жəне сырттан тар-
тыл ған қаражатын орналас тыру)

активные операции банка - банктің актив операция-
лары (банктің меншікті жəне келтірінді қара жа-
тын орналастыру)

активные операции кредитных учреждений - несие 
мекемелерінің актив операциялары

актив ные операции на открытом рынке ценных бу-
маг - бағалы қағаздардың ашық нарығындағы актив 
операциялар

активные ценные бумаги - актив бағалы қағаздар, 
белсенді бағалы қағаздар (жаппай сатып алынатын, 
бағамы жиі жарияланып тұратын бағалы қағаздар)

активный депозитный счет в банке - банктегі 
белсенді депозит шот

активный капитал - актив капитал
активный клиентский счет в брокерской фирме - 
бро кер лік (делдалдық) фирмадағы белсенді клиент 
шоты

активный междепозитарный счет депо - депозита-
рий аралық белсенді депо шот (депозитарий есе бін де 
ашылатын жəне сақтауға немесе басқа де по зи тар-
лық ұйым ның есебі үшін орналастырылған немесе 
тір кеу ші де атаулы ұстаушының шотында есеп те-
ле тін корреспонденттік депо шот)

активный рынок - белсенді нарық
“активный сейф” - “актив сейфі”, “актив болат сан ды-
ғы”, “актив жағданы”

активный счет - актив шот
активный счет депо - актив шот депо (бағалы қа ғаз дар-
ды сақталған орнына қарай есептейтін депо шоты)

активный член товарище ства - серіктестіктің 
белсенді мүшесі

активы - активтер (1. компанияның кез келген мен-
ші гі: машина мен жабдық, ғимарат, босалқы қор, 
банк салымдары мен бағалы қағаздарға жұм сал ған 
инвес ти циялар, патенттер; 2. кə сіп орын ның ма-
те риал дық жəне бейматериалдық құн ды лық та рын 
олардың құрамы мен орналасуы тұрғысынан көр се-
те тін бухгалтерлік теңгерім бөлігі; 3. теңгерімнің 
кейбір түрлерінде кірістің шығыстан асып түсуі)

активы баланса - теңгерім активтері (бух гал тер лік 
теңгерімнің бір бөлігі, онда кə сіп орын ның құрал-
жабдығы, оның құрамы мен орналасуы белгілі бір 
күні ақша есебімен көрсетіледі) 

активы банка - банк активтері, банк алашағы (банктің 
несие жəне басқа операцияларға орналастырылған 
меншікті жəне сырттан тартылған қаражаты)
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активы бумажные - қағаз активтер (түрлі ба ға лы 
қағаздар түріндегі қаржы 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 (қажет жағдайда дереу өткізуге болатын 
активтер)

активы доходные - кірісті активтер (табыс əкелетін 
активтер)

активы замороженные - тоқтау салынған активтер 
(шығарылған немесе қаралу үстіндегі сот шешімі 
салдарынан иеленуші пайдалана алмайтын кез келген 
активтер)

активы и обязательства в иностранной валюте - ше-
тел валютасы түріндегі активтер мен міндеттемелер

активы инвестиционного паевого фонда - ин вес ти-
ция лық үлеспұл қорының активтері (ин вес ти ция лық 
үлес пұл қорын құрайтын мүлік)

активы инвестиционного фонда - ин вес ти ция лық 
қордың активтері (ин вес ти ция лық қор дың мүлкі)

активы, используемые для погашения обязательств 
- міндеттемелерді өтеу үшін пайдаланылатын ак-
тивтер 

активы коммерческих банков - коммерциялық банк-
тердің активтері

активы краткосрочные - қысқа мерзімді активтер
активы легко реализуемые - оңай өткізілетін ак-
тивтер

активы ликвидные - өтімді активтер (кə сіп орын ның 
ақшалай қаражаты, сондай-ақ оңай өт кі зі ле тін, 
қолма-қол ақшаға айналатын қа ра жат не қолма-қол 
ақшасыз қа ра жат)

активы на начало года - жылдың басындағы активтер
активы национального банка - ұлттық банк активтері
активы, не приносящие дохода - табыс əкелмейтін 
активтер

активы незаложенные - кепілге салынбаған активтер 
(сатылуы не инвестициялануы мүмкін активтер)

активы неликвидные - өтімсіз активтер (ұзақ мер зім-
ді инвестициялар мен ұзақ мер зім ді несие; бағамы 
ауытқымалы бағалы қа ғаз дар; кəсіпорынның дербес 
өткізуге болмайтын, тек тұтас мүліктің құ ра мын-
да ғана ақшаға айналдыруға болатын активтері)

активы ностро - ностро активтер (банктің 
корреспондент-банктердегі активтері)

активы оборотные - айналым активтері (ақшаға оңай 
айырбасталатын, сатылуға не тұтынылуға тиіс 
активтер)

активы оперативные - оперативтік активтер
активы, по которым прекращено начисление про-
центов - пайыз есептеу тоқтатылған активтер

активы, продажа которых не облагается налогом 
на реализованный прирост капитала (Великобри-

тания) - сатылуына капиталдың өткізілген өсіміне 
салынатын салық салынбайтын активтер 

активы, продажа кото рых облагается налогом на 
реализованный прирост капитала - сатылуына 
капиталдың өткізілген өсіміне салынатын салық са-
лынатын активтер

активы с высоким рис ком - қатері жоғары активтер
активы с завышенной оценочной стоимостью - ба ға-
лану құны жоғарылатылған активтер

активы с заниженной оценочной стоимостью - ба ға-
лану құны төмендетілген активтер

активы слаболиквидные - өтімділігі нашар активтер 
(біраз уақыт өткеннен кейін ғана өзінің ағымдағы құ-
нын жоғалтпай ақшаға аударылуы мүмкін активтер) 

активы финансово-кредитных учреждений - қаржы-
несие мекемелерінің активтері

активы финансовые - қаржы активтері
активы фонда - қор активтері
активы Центрального Банка - Орталық Банк ак тив-
те рі (ел қазынашылығындағы алтын, СДР, ЭКЮ не 
тұрақты шетел валютасы түріндегі қаражат)

активы, чув ствительные к изменению процент-
ной ставки - пайыздық мөлшерлеменің өзгеруіне 
сезімтал активтер

активы, являющиеся обычным предметом купли и 
прода жи для данного типа деловых пред приятий 
- іскерлік кə сіп орын дар дың белгілі бір тұрпаты үшін 
кəдуілгі сатып алу жəне сату заты болып табылатын 
активтер (мыс., акциялар мен облигациялар)

актовая бумага - актілік қағаз (актілер мен құ жат-
тар ды (вексельдерді, шарттарды, т.б.) жазуға ар-
нал ған ерекше сапалы арнау лы қағаз)

актуарий - актуарий (сақтандыру математикасының 
маманы)

акты, принимаемые по результатам государ-
ственного финансового контроля - мемлекеттік 
қаржылық бақылау нəтижелері бойынша 
қабылданатын актілер

акцепт - акцепт, ризалық, құптама (1. бо са тыл ған 
тауар, көрсетілген қызмет, орын дал ған жұмыс 
үшін жет кі зу шілер мен сатып алушылар арасында 
есеп айырысу нысаны; 2. ақша, есеп айырысу жəне 
тауар құ жат та рын төлеуге келісу не төлеуге ке піл-
дік беру; 3. ұсынысты қабылдауға, шарт жасасуға 
келісу; 4. банктік есептесуде: сатып алушының 
вексельді, чекті, т.б. төлеуге келісуі; 5. сақ тан-
ды ру да: сақ тан ды ру шы, қайта сақ тан ды ру шы 
өкі  лі  нің слипте көрсетілген шарттар не гі зін де 
тə уе кел ді сақтандыруға, қайта сақ тан ды ру ға қа-
ты су ға келісетінін қуаттап өзі нің қысқартылған 
аты-жөнін қоюы; 6. ха лық ара лық құқықта: шарт 
талаптарымен ке лі се тін ді гі туралы бір жақты 
мəлімдеме)

акцепт банками тратт - банктердің траттаға риза лы-
ғы, банктердің траттаны құптауы

акцепт банковский - банк ризалығы, банк құптауы, 
банк акцепті (төлем мерзімінің басталуына қарай 
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банк өз клиенттерінің шоттарын төлеу үшін шы-
ғар ған не кепілдік берген вексель; банкіге ұсы ныл-
ған жəне ол ризалық берген айналыстағы мерзімді 
тратта)

акцепт вексельный - вексельге ризалық (вексельді 
төлеуге келісу)

акцепт векселя - вексельге ризалық, вексельді құптау
акцепт векселя, выставленного в долларах - доллар-
мен ұсынылған вексельге ризалық 

акцепт гарантийный - кепілдікті ризалық
акцепт документарный - құжаттамалық құптау
акцепт дружеский - достық құптау (вексельді банкте 
есепке алу үшін қолайлы ету мақсатымен берілетін 
ризалық)

акцепт за честь - абырой үшін құптау (наразылық 
біл ді рілген траттаны үшінші тұлғаның несиені 
құт қа ру не трассанттың беделін сақтап қалу үшін 
құптауы)

акцепт подписан - акцептіге (қуаттамаға) қол қойылды
акцепт последующий - кейіннен құптау (төлем та-
лаптары төлемші банкте түсуіне қарай күні бойына 
төленетін акцепт 

акцепт про изведен в срок - акцепт (ризалық) мерзі-
мін де берілді

акцепт счета - шотқа ризалық, шоттық құптау (жет-
кі зу ші тауар-материалдық құндылық, орын дал ған 
жұ мыс, көрсетілген қызмет үшін банктегі ин кас-
со ға ұсынған шотты төлемшінің толық төлеуге 
келісуі)

акцепт трассата - трассаттың ризалығы
акцепт тратты - траттаға ризалық
акцепт учтен банком - акцептіні (ризалықты) банк 
ескерді

акцепт чековый - чекке ризалық, чекті құптау
акцептант - акцептант, ризалық беруші, құптаушы 

(ұсынылған шот, вексель бойынша төлем төлеуге 
міндеттенген тұлға)

акцептант векселя - вексельге ризалық беруші
акцеп тант векселя после его опротестова ния - век-
сельге наразылық білдірілгеннен кейін оған ризалық 
беруші

акцептант переводного векселя - аударма вексельге 
ризалық беруші

акцептант, спасаю щий кредит векселедателя - век-
сель берушінің несиесін құтқарушы акцептант

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

акцептация - акцептация, акцептеу, ризалық беру, 
құптама

акцептирование - акцептеу, ризалық беру, құптау 
(делдалдық фирмалардың акцияларды сатып алу-са-
ту кезінде қызмет көрсетуі)

акцептированное платежное поручение - құпталған 
төлем тапсырмасы

акцептированное поручение - құпталған тапсырма
акцептированный чек - құпталған чек (банктің риза-
лы ғы бар чек)

акцептная компания - акцептілік (ризалық беруші) 
компания

акцептная компания корпорации - кор по ра ция ның 
акцептілік (ризалық беруші) компаниясы

акцептная контора - акцептілік (ризалық беруші) кең-
се (вексель кепілдігімен несие беретін қаржы ұйымы)

акцептная кредит ная программа - акцептілік 
(ризалық) несие бағдарламасы

акцептная прог рамма кросс-кредитования - кросс-
несиелендіру акцептілік (ризалық) бағдарламасы

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

акцептно-рамбурсный кредит - акцептілік-рам бурс-
тық кредит (сыртқы сауданы не сие лен діру нысаны, 
экспорт-импорт операциялары бойынша есептесу 
кезінде жүзеге асырылатын банк несиесінің бірі, 
акцептіге жəне импортшының қаражатты акцеп-
тант банкке өтеуіне негізделеді)

акцептный банк - акцептілік (ризалық бе ру ші) банк 
(қаржы нарықтарында сырт қы сауда мен операция-
ларды қар жы лан ды ру ға ма ман дан ған сауда банкі)

акцептный безотзывный документарный кредит - 
қайтарып алынбайтын құ жат та ма лы акцептілік несие

акцептный дом - акцептілік үй, акцепт үйі (сырт қы 
саудаға несие беруге маманданған банк мекемесі) 

акцептный краткосрочный кредит - акцептілік 
қысқа мерзімді кредит

акцептный кредит - акцептілік кредит (банк тер ау-
дарма вексельдерді акцептілеу нысанында беретін 
кредит)

акцептный счет - акцептілік шот
акцептован - акцептелді, ризалық берілді (сенімгердің 
вексельдегі жазбасы)

акцептование - акцептеу, ризалық беру, құптау 
(жеткізушілер мен сатып алушылар арасында 
босатылған тауар, көрсетілген қызмет, орындалған 
жұмыс үшін қолма-қол ақшасыз есеп айырысу түрі)

акцептование банковское - банктің ризалық беруі, 
банктің құптауы

акцептование векселя - вексельді акцептеу, вексельге 
ризалық беру

акцептование век селя для спасения кредита 
векселеда теля - вексель берушінің несиесін құтқару 
үшін вексельді акцептеу

акцептование векселя для спасения кредитоспо-
собности векселедателя - вексель берушінің не-
сие беруге қабілеттілігін құтқару үшін вексельді         
құптау

акцептование векселя после его опротестования 
- вексельге наразылық білдірілгеннен кейін оны ак-
цептеу

акцептование опротестованной тратты - наразылық 
білдірілген траттаны құптау

акцептование оп ротестованной тратты третьим 
лицом - наразылық білдірілген траттаны үшінші тұл-
ға  ның акцептеуі
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акцептова ние переводного векселя - аударма вексель-
ді акцептеу

акцептование путем интервенции - басқыншылық 
жолымен акцептеу

акцептование тратты - траттаны акцептеу, траттаға 
ризалық беру

акцептование чека - чекті акцептеу, чекке ризалық 
беру

акцептованная дебетовая карта - құпталған дебеттік 
карта

акцептованная тратта - акцептелген (ризалық бе ріл-
ген) тратта

акцептованное платежное поручение - құпталған 
төлем тапсырмасы

акцептованное поручение - құпталған тапсырма
акцептованный - акцептелген (ризалық берілген)
акцептованный бан ком вексель - банк акцептеген 

(ризалық берген) вексель
акцептованный вексель - акцептелген (ризалық 
берілген) вексель

акцептованный вексель без покрытия - өтемсіз ак-
цептелген (ризалық берілген) вексель

акцептованный век сель, выписанный в долларах - 
доллар түрінде көшірмеленіп, акцептелген (ризалық 
берілген) вексель

 акцептованный век сель, выписанный в фунтах 
стерлин гов - стерлинг фунт түрінде көшірмеленіп, 
акцептелген (ризалық берілген) вексель

акцептован ный вексель, купленный для хране ния 
- сақтау үшін сатып алынып, акцептелген (ризалық 
берілген) вексель

акцептованный вексель, купленный по соглашению 
о после дующей перепродаже - кейіннен қайта сату 
туралы келісім бойынша сатып алынған акцептелген 
(ризалық берілген) вексель

акцептованный век сель, приемлемый для пере-
учета - қайта есептеу үшін қолайлы акцептелген 
(ризалық берілген) вексель 

акцептованный кредит - акцептелген кредит, 
құпталған кредит

акцептованный торго вый вексель - акцептелген 
(ризалық берілген) сауда векселі

акцептованный чек - акцептелген чек (банк құптаған 
чек)

“акцептовано” - “акцептелді”, “ризалық бе ріл ді”, 
“құпталды” (акцептелген вексельдегі оны төлеуге 
келіскенін білдіретін жазу)

акцептовать - акцептеу, ризалық беру, құптау (шотты 
төлеуге қабылдау, жеткізушінің шотын төлеуге 
келісім беру)

акцептовать вексель - вексельді акцептеу, вексельге 
ризалық беру

акцептовать вексель для спасения кредита вексе-
ледателя - вексель берушінің кредитін құтқару үшін 
вексельді акцептеу (құптау)

акцеп товать вексель после его опротесто вания - век-
сельге наразылық білдірілгеннен кейін оны акцептеу

акцептовать тратту - траттаны акцептеу, траттаға 
ризалық беру

акцепторно-рамбурсный кредит - акцепторлық-
рамбурстық кредит (экспортшы ұсынған тратта-
ны импортшының есептесуін жүргізуші банктің 
акцептісі (ризалығы) нысанындағы несие)

акцептующий банк - акцептеуші банк, құп тау шы банк 
(траттаға ризалық беруші банк)

акцепты к получению - алуға ұсынылған акцептілер
акцеп ты к уплате - төлеуге ұсынылған акцептілер
акцессорная ответствен ность - акцессорлық жауап-
кершілік

акцессорное обеспечение денежного долга - ақшалай 
борышты акцессорлық қамтамасыз ету

акцессорное обяза тельство - акцессорлық міндеттеме, 
қосымша міндеттеме

акциз - акциз (көпшілік тұтынатын заттарға, 
сондай-ақ көрсетілетін қызметтерге салынатын 
жанама салық)

акцизный сбор - акциздік алым
акции - акциялар (акционерлік қоғам шығаратын 
бағалы қағаздар)

акции авиационных компаний - авиациялық ком па-
ния лардың акциялары

акции авторизованные - авторландырылған акциялар 
(компанияны инкорпорациялау кезінде көзделген ак-
циялар саны)

акции администраторов - əкімгерлердің акциялары
акции акционерного общества - акционерлік қоғам-
ның акциялары

акции без дивиденда - дивидендісіз акциялар
акции без номинала - атаулы құны көрсетілмеген ак-
циялар

акции без права голоса - дауыс құқығынсыз акциялар 
(иелеріне дауыс беру құқығын бермейтін акциялар)

акции без указания нарицательной цены - көрсетулі 
бағасы көрсетілмейтін акциялар

акции без указания номинальной стоимости - атау-
лы құны көрсетілмейтін акциялар

акции без указания номинальной цены - атау лы 
бағасы көрсетілмейтін акциялар

акции безголосые - дауыс алу құқығын бермейтін ак-
циялар

акции безноминальные - атаусыз акциялар (атаулы 
құны жарияланбаған акциялар)

акции бесплатные - тегін акциялар
акции бланковые - бланкілік акциялар
акции бухгалтерские - бухгалтерлік акциялар
акции быстрорастущей компании - тез өсетін ком па-
нияның акциялары

акции быстрорастущие - құны тез өсетін акциялар
акции быстрорастущих компаний - тез өсіп келе 
жатқан компаниялардың акциялары

акции в обращении - айналыстағы акциялар 
(фирманың қор нарығында тұрақты айналыста 
жүрген акциялары)

акции в продаже - сатудағы акциялар
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акции в условной консигнации - шартты консиг на-
ция да ғы акциялар

акции ведущих компаний - жетекші компаниялардың 
акциялары

акции винкулированные - шектеулі акциялар (айна-
лымы шығарылу шарттарымен шектелген акциялар, 
бұл акцияларды ал ғаш қы иеленушілері үшінші тұл ға-
ға тек шы ға ру шы ның рұқсатымен ғана сата алады)

акции, включенные в список фондовой биржи - қор 
биржасының тізіміне енгізілген акциялар

акции, владельцы которых согласились с условия-
ми предложения о поглощении компании - компа-
нияны қосып алу туралы ұсыныстың шарттарымен 
иеленушілері келіскен акциялар

акции внесписочные - тізімнен тыс акциялар
акции военно-промышленных компаний - əскери-
өнеркəсіптік компаниялардың акция лары

акции возвратные - қайтарылма акциялар
акции “воздушной ямы” - “əуе шұңқыры” акцияла-
ры (күтпеген жерден азын-аулақ алдамшы пайда 
түсіру сияқты факторлардың əсерімен бағасы күрт 
төмендейтін акциялар) 

акции, восприимчивые к процентам - пайызға 
сезімтал акциялар

акции второочередные - екінші кезектегі акциялар
акции, выделяющиеся высоким курсом - жоғары 
бағамымен өзгешеленген акциялар

акции, выделяющиеся особой устойчивостью - ерек-
ше орнықтылығымен өзгешеленген акциялар

акции выкупаемые - өтеуін төлеп алатын акциялар
акции, выплату дивидендов по которым гарантиру-
ет сторонняя компания - дивидендін төлеуге бөгде 
компания кепілдік беретін акциялар

акции, выпускаемые со скидкой с номинала - атаулы 
құнынан шегерім жасалып шығарылатын акциялар

акции выпущенные - шығарылған акциялар
акции, выпущенные банком - банк шығарған ак-
циялар

акции, выпущенные и затем вновь купленные кор-
порацией-эмитентом - эмитент-корпорация шы ғар-
ған жəне кейін қайтадан сатып алған акциялар

акции, выпущенные и обращающиеся - шы ға рыл ған 
жəне айналыста жүрген акция лар

акции, выпущенные корпорациями - корпорациялар 
шығарған акциялар

акции, выпущенные не в денежном выражении - ақ-
ша лай тұлғада шығарылмаған акциялар

акции, выпущенные со скидкой - шегеріспен шы ға-
рыл ған акциялар

акции, высоко котирующиеся на бирже - биржада 
жоғары бағаланатын акциялар

акции гарантированные - кепілдікті акциялар
акции голосующие - дауыс құқығын беретін акциялар
акции “голубые фишки” - “көгілдір фишка” акция-
лар, “асығы алшысынан түскен” акциялар

акции горнодобывающих компаний - кен өндіруші 
компаниялардың акциялары

акции горячие - қапыл акциялар (1. ұрланған акция-
лар; 2. акциялардың бағасы тез көтерілетін жаңа 
шығарылымы)

акции государственных предприятий общественно-
го пользования - қоғамдық пайдаланудағы мем ле-
кет тік кəсіпорындардың акциялары

акции грошовые - тиын-тебендік акциялар
акции, дающие высокие дивиденды - жоғары диви-
денд беретін акциялар

акции, дающие по одному голосу каждая - əрқай сы-
сы бір дауыстан беретін акциялар

акции, дающие право голоса - дауыс құқығын беретін 
акциялар

акции, дающие право на доход в виде дивиденда 
или процента - дивиденд немесе пайыз түрінде та-
быс алуға құқық беретін акциялар

акции, депонируемые членом правления на время 
пребывания в должности - басқарма мүшесі қыз-
мет те болған кезінде депозиттейтін акциялар

акции дешевые - арзан акциялар
акции дивидендные - дивидендтік акциялар
акции директорские - директордың акциялары
акции дифференцированные - сараланған акциялар
акции доверенных лиц - сенімгер тұл ға лар дың акция-
лары

акции долговые - борышқорлық акциялар
акции долларовые - доллар акциялар
акции дополнительно привилегированные - қо сым-
ша артықшылықты акциялар 

акции, допущенные к обращению на бирже - бир жа-
да ғы айналысқа жіберілген акциялар

акции доходные - табысты акциялар
акции дочерних компаний - еншілес ком па ния  лар  дың 
акциялары

акции “дутые” - “желбуаз” акциялар
акции, желающие провести операцию контанго и 
отложить платеж до следующего расчетного дня - 
контанго операциясын жүргізуді жəне төлемді келесі 
есеп айырысу күніне дейін қалдыруды қалайтын 
акциялар

акции железнодорожных компаний - теміржол ком-
па нияларының акциялары

акции “жуисса” - “жуисса” акциялар
акции заимствованные - қарызға алынған акциялар
акции закрытого типа - жабық тұрпатты акциялар
акции зарегистрированные - тіркелген акциялар
акции, зарегистрированные на имя брокера или 
другого доверенного лица - брокердің (делдалдың) 
немесе басқа бір сенімгер тұлғаның атына тіркелген 
акциялар

акции защитные - қорғаныш акциялары (на рық тық 
құны болмашы өзгеретін акциялар)

акции защищенные - қорғалған акциялар
акции золотодобывающих компаний - алтын өн ді ру-
ші компаниялардың акциялары

акции золотые - алтын акциялар (ерекше да уыс құқы-
ғын беретін акциялар)
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акции и долговые обязательства - акциялар мен бо-
рыш қорлық міндеттемелер

акции и другие активы - акциялар мен басқа да ак-
тивтер

акции и облигации - акциялар мен облигациялар
акции и облигации золотодобывающих компаний 

- алтын өндіруші компаниялардың акциялары мен 
облигациялары

акции и облигации золотопромышленных пред-
приятий - алтын өнеркəсібі орын да ры ның акцияла-
ры мен облигациялары

акции и облигации предприятий общественного 
пользования - қоғамдық пай да ла ну да ғы кə сіп орын-
дар дың акциялары мен облигациялары

акции избыточные - артылып қалған акциялар
акции именные - бəсіре акциялар, есімді акциялар 

(акцияда иесі көрсетілген жəне ак ционерлер қо ға мы-
ның тізімдемесіне енгізілген акциялар)

акции, имеющиеся в наличии у биржевого спеку-
лянта - биржадағы алып-сатардың қолында нақты 
бар акциялар

акции инвестиционного фонда, по которым вы-
плачивается доход от прироста капитала на вло-
женные средства - капиталдың салынған қа ра жат қа 
шаққандағы өсі мі нен табыс төленетін ин вес ти ция-
лық қордың акция лары

акции иностранного владельца - шетелдік иелену ші-
нің акциялары

акции исполнения - атқару акциялары (өсімі жоғары 
акциялар не инвестор бағасы айтарлықтай өседі деп 
есептейтін ациялар)

акции казначейские - қазынашылық акциялар
акции как объект инвестиций - ин вес ти ция лар дың 
объектісі болып табылатын акциялар

акции капитальные - капитал акциялар 
(корпорацияның жарғысында көзделген жəне атау-
лы құны мен белгі лен ген құндылығы бар акциялар)

акции “качественные” - “сапалы” акциялар
акции “квалификационные” - “біліктілік”  акция-
лары

акции класса “А” - “А” сыныбындағы акциялар
акции класса “В” - “В” сыныбындағы акциялар
акции компании, выпущенные и проданные инвес-
торам - компанияның шығарылған жəне ин вес тор-
лар ға сатылған акциялары

акции компании высокой технологии - жо ға ры тех-
нология компаниясының акциялары

акции компании-покупателя предприятия, которые 
получают его продавцы - кəсіпорынды сатып алу-
шы компанияның оны сатушы алатын акциялары

акции компании, установленные ее уставом - 
компанияның өз жарғысымен белгіленген акциялар

акции компаний, владеющих универсальными ма-
газинами - əмбебап дүкендерді иеленуші ком па ния-
лар дың акциялары

акции компаний, характеризующихся уникальной 
продукцией или событиями - бірегей өніммен не-

месе оқиғалармен сипатталатын компаниялардың 
акциялары

акции конвертируемого займа - айырбасталымды 
қарызхат акциялары

акции конвертируемые - айырбасталымды акциялар 
(белгіленген мерзімде артықшылығы бар не жай 
акцияларға айырбастауға болатын акциялар)

акции конфискованные - тəркіленген акциялар
акции концептуальные - тұжырымдамалы акциялар 

(бірегей өнім ұсынатын не қызмет көрсететін ком-
пания шығарған ескі жəне жаңа акциялар) 

акции копеечные - тиындық акциялар
акции корпораций - корпорациялардың ак ция лары
акции котирующиеся - бағасы белгіленбелі акциялар
акции, котирующиеся на неофициальной бирже - 
бейресми биржада бағаланатын акциялар

акции, которые необходимо иметь для избрания в 
правление - басқармаға сайлану үшін болуы қажет 
акциялар

акции крупных компаний с незначительным коле-
банием курсов - бағамының ауытқуы болмашы ірі 
компаниялардың акциялары

акции крупных компаний, котируемые на внебир-
жевом рынке и пригодные для покупки в кредит 
- ірі компаниялардың биржадан тыс нарықта ба ға ла-
на  тын жəне несиеге сатып алуға жарамды акциялары

акции кумулятивные - шоғырланбалы акциялар
акции, купленные при игре на повышение - бағамы 
жоғарылауға ойнау кезінде сатып алынған акциялар

акции, курс которых снижается - бағамы тө мен дей-
тін акциялар

акции курсовой стоимостью менее 1 доллара - ба-
ғам дық құны 1 доллардан төмен акциялар

акции мертвые - жансыз акциялар (мəжбүрлі не ерік-
ті түрде жойылған акциялар)

акции младшие - кіші акциялар
акции многоголосые - көп дауыс алатын акциялар
акции мобилизации - жұмылдырылма акциялар
акции на долю в доходах - табыс түріндегі үлеске 
арналған акциялар

акции, на которые не распространяются правила 
операций с маржей - маржамен жасалатын опе ра-
ция лар дың ережелері қолданылмайтын акциялар

акции, на которые распространяются правила опе-
раций с маржей - маржамен жасалатын опе ра ция-
лар дың ережелері қолданылатын акциялар

акции на предъявителя - ұсынушыға арналған акция-
лар (ұсынушысы толық құқылы иесі болып табыла-
тын акциялар) 

акции наиболее известных железнодорожных ком-
паний - неғұрлым танымал ірі теміржол ком па ния ла-
ры ның акциялары

акции натуральные - заттай акциялар
акции, находящиеся в доверительном управлении - 
сенімгерлікпен басқарудағы акциялар

акции, находящиеся в обращении - ай на лыс та ғы ак-
циялар
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акции, находящиеся в руках немногих лиц - аздаған 
тұлғалардың қолындағы акциялар

акции, находящиеся в собственности - меншіктегі 
акциялар

акции, не дающие права на выплату дополнитель-
ных дивидендов - қосымша дивиденд төлеуге құқық 
бермейтін акциялар

акции, не допущенные к обращению на бирже - бир-
жада айналысқа жіберілмеген акциялар

акции, не имеющие номинала - атаулы құны жоқ ак-
циялар

акции, не котирующиеся на бирже - биржада баға-
лан байтын акциялар

акции, не подлежащие оценке - бағаланбайтын ак-
циялар

акции, не пользующиеся спросом - сұ ра ным ға ие 
емес акциялар, сұранымы жоқ акциялар

акции, не принимаемые расчетным отделом фон-
довой биржи для безналичных расчетов между 
маклерами - қор биржасының есеп айырысу бөлімі 
маклерлер арасында қолма-қол ақшасыз есеп айыры-
су үшін қабылдамайтын акциялар

акции, не являющиеся объектом ежедневных сде-
лок - күнделікті мəмілелер объектісі болып табыл-
майтын акциялар

акции невыкупные - өтеуі төленіп алынбайтын ак-
циялар, сатып алынбайтын акциялар

акции неголосующие - дауыс құқығын бермейтін ак-
циялар

акции незарегистрированные - тіркелмеген акциялар
акции некотирующиеся - бағамы бел гі лен бей тін ак-
циялар

акции некумулятивные - шоғырланбайтын акциялар
акции нестандартных партий, котирующиеся на 1/8 
пункта ниже стандартных - стан дарт тық топтама-
лардан 1/8 пунктке ба ға ла на тын стандартсыз топ та-
ма да ғы акциялар

акции нефтяных компаний - мұнай ком па ния ла ры-
ның акциялары

акции новые - жаңа акциялар
акции номинативные - атаулы акциялар
акции оборонительные - қорғаныстық акциялар, 
қорға ныс акциялары

акции обратимые - қайтымды акциялар
акции, обращающиеся вне официальной фондовой 
биржи - ресми қор биржасынан тыс айналысқа тү се-
тін акциялар

акции общества - қоғам акциялары
акции объявленные - жарияланған акциялар
акции обыкновенные - кəдуілгі акциялар
акции обычные - кəдімгі акциялар
акции обычные с отсроченным дивидендом - мер зі-
мі кешіктірілген дивидендті дағдылы акциялар

акции обычные с фиксированным дивидендом - 
тіркелген дивидендті дағдылы акциялар

акции ограниченные - шектеулі акциялар
акции одноголосые - жалғыз дауыс алатын акциялар

акции оловодобывающих предприятий - қа ла йы 
өндіруші кəсіпорындардың акциялары

акции оплаченные - төленген акциялар
акции основные - негізгі акциялар 
акции остановленные - тоқтатылған акциялар
акции отзывные - қайтарылмалы акциялар
акции, отличающиеся неустойчивостью - орнық сыз-
ды ғымен ерекшеленетін акциялар

акции, отличающиеся падением курса - ба ғам ның 
төмендеуімен ерекшеленетін акциялар

акции отложенные - кейінге қалдырылған акциялар
акции отсроченные - мерзімі ұзартылған акциялар
акции очаровательные - ғажайып акциялар
акции первого выпуска - алғашқы шығарылым ак-
ция лары

акции, переданные владельцами корпорации эми-
тенту для последующей продажи (с целью увели-
чения кассовой наличности) - корпорацияның ие-
ле ну ші ле рі кейіннен сату үшін эмитентке табыстаған 
акциялар (кассадағы нақты ақшаны көбейту мақ са-
ты мен)

акции погашаемые - өтелмелі акциялар
акции подаренные - сыйға тартылған акциялар
акции подписные - жазылыстық акциялар
акции подчиненные - бағынышты акциялар
акции пользующиеся наибольшим спросом - неғұр-
лым жоғары сұранымға ие акциялар

акции портфельные - қоржындағы акциялар 
(эмитенттің иеленуіндегі акциялар)

акции, поступившие в распоряжение общества - 
қоғамның қарамағына түскен акциялар

акции, потерявшие стоимость - құнын жоғалтқан ак-
циялар

акции, предоставленные служащим компании - 
компанияның қызметшілеріне берілген акциялар

акции предприятий металлургической и угледобы-
вающей промышленности - ме тал лур гия лық жəне 
көмір өндіруші өнер кə сіп орындарының акциялары

акции предприятия - кəсіпорын акциялары
акции предъявительские - ұсынушылық акциялар, 
ұсынбалы акциялар (иесінің есімі көрсетілмейтін 
акциялар)

акции преференциальные - пұрсаттылықты акциялар 
(ұстаушысына артықшылық беретін акциялар)

акции привилегированные - артықшылықты акциялар
акции привилегированные “типа А” - “А тұрпа тын-
да ғы” артықшылықты акциялар

акции привилегированные “типа Б” - “Б тұрпа тын-
да ғы” артық шылықты акциялар

акции, привилегированные без накопленных диви-
дендов - жинақталған ди ви денд те рі жоқ ар тық шы-
лық ты акциялар

акции привилегированные, подлежащие выкупу - 
сатып алынуға тиіс ар тық шы лық ты акциялар

акции привилегированные с корректируемой став-
кой дивидендов - дивидендтерінің мөлшерлемесі 
түзетіліп отыратын ар тық шы лық ты акциялар
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акции привилегированные с обязательством вы-
купа - сатып алуды міндеттейтін ар тық шылықты 
акциялар

акции привилегированные с плавающей став-
кой - мөлшерлемесі өзгермелі ар тық шы лық ты       
акциялар

акции привилегированные с правом на дивиденд 
- дивиденд алуға құқық беретін артықшылықты ак-
циялар

акции привилегированные с правом учас тия - қа ты-
су құқығын беретін ар тық шы лық ты акциялар

акции привилегированные с правом учас тия в 
остатке прибыли - пайданың қал ды ғы на қатысу құ-
қы ғын беретін ар тық шы лық ты акциялар 

акции привилегированные с правом учас тия в 
сверхприбыли - үстеме пайда табуға қа ты су құ қы-
ғын беретін артықшылықты акциялар

акции привилегированные с участием - пай да ға қа-
ты са тын артықшылықты акциялар

акции призрачные - елес акциялар
акции, принимаемые расчетным отделом фондовой 
биржи для безналичных расчетов между маклера-
ми - қор биржасының есеп айырысу бөлімі маклер-
лер арасындағы қолма-қол ақшасыз есеп айырысу 
үшін қабылдайтын акциялар

акции, приносящие высокий доход при незначи-
тельном риске - болмашы тəуекел жағдайында жо ға-
ры табыс əкелетін акциялар

акции приобретенные со ссудой - несиеге сатып 
алын ған акциялар

акции, продажа которых ведется с помощью ЭВМ - 
ЭЕМ-нің көмегімен сатылатын акциялар

акции, проданные при игре на понижение - төмен-
деу ге ойнау кезінде сатылған акциялар

акции промышленных предприятий - өнеркəсіп 
орындарының акциялары

акции промышленных предприятий без фикси-
рованного дивиденда - дивиденді тиянақталмаған 
өнер  кəсіп орындарының акциялары

акции простые - жай акциялар
акции публичной подписки - көпшілік жазылатын 
акциялар

акции “разводненные” - “бөліктелген” акциялар, 
“ыдыратылған” акциялар

акции размещенные - орналастырылған акциялар
акции, разрешенные к продаже - сатуға рұқсат 
етілген акциялар

акции распакованные” - “орауы жазылған” акциялар, 
ашылған акциялар

акции роста - өсу акциялары, өсу үстіндегі акциялар 
(нарықтық құны тез өсіп келе жатқан акциялар)

акции с высоким уровнем рыночных цен - на рық-
тық бағасы жоғары деңгейдегі акциялар

акции с гарантированной выплатой дивидендов - 
дивиденді кепілдікпен төленетін акциялар

акции с гибким дивидендом - икемді дивиденд 
беретін акциялар 

акции с гибкой учетной ставкой - икемді есептік 
мөлшерлемелі акциялар

акции с долей участия - қатысу үлесі бар акциялар
акции с корректируемой ставкой - мөлшерлемесі 
түзетілмелі акциялар

акции с кумулятивным дивидендом - шоғырланбалы 
дивидендті акциялар

акции с курсом на повышение - бағамы жоғары ла ма-
лы акциялар

акции с нарицательной стоимостью - құны көрсетулі 
акциялар

акции с небольшим объемом торговли - сауда көлемі 
шағын акциялар

акции с незарегистрированной ценой - бағасы тір-
кел ме ген акциялар

акции с ненакопляющимся дивидендом - дивиденді 
қорланбаған (жинақталмаған) акциялар

акции с непостоянным размером дивиденда - диви-
ден дінің мөлшері тұрақсыз акциялар

акции с низкой рыночной ценой - нарықтық бағасы 
төмен акциялар

акции с номинальной ценой - бағасы атаулы ак-
циялар

акции с обязательством выкупа - өтеуін төлеп алуға 
міндеттелген акциялар

акции с ограниченным правом - құқығы шектеулі 
акциялар 

акции с ограниченным правом голоса - да уыс құқы-
ғы шектеулі акциялар

акции с опционом “все льготы” - “барлық же ңіл дік-
тер ге” құқық беретін опционды акциялар

акции с отсроченным дивидендом - дивиденд мерзімі 
ұзартылған акциялар

акции с отсроченными платежами - төлем мерзімі 
ұзартылған акциялар 

акции с отсрочкой - мерзімі ұзартылмалы акциялар
акции с официально объявленным курсом - бағамы 
ресми жарияланған акциялар

акции с правом - құқық беретін акциялар, құқықты 
акциялар

акции с правом выкупа - сатып алу құқығын беретін 
акциялар

акции с правом переоценки - қайта бағалау құқығын 
беретін акциялар 

акции с устойчивой тенденцией роста прибыли - 
пайданың өсу үрдісі орнықты акциялар

акции с участием - қатысуға құқық беретін акциялар
акции с фиксированной процентной ставкой - па-
йыз дық мөлшерлемесі тиянақталған акциялар

акции с фиксированным размером дохода - табыс 
мөлшері тиянақты акциялар

акции “сдвоенные” - “қосақтаулы” акциялар
акции “сиамские” - “қосанжар” акциялар
акции служащих компании - компания қыз мет ші ле рі-
нің акциялары

акции спаренные - жұптастырылған акциялар (екі 
фирманың жай акциялары)
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акции специальные - арнаулы акциялар
акции страховых компаний - сақтандыру компа ния-
ла ры ның акциялары

акции судостроительных компаний - кеме жасау 
ком панияларының акциялары

акции судоходных компаний - кеме қатынасы компа-
нияларының акциялары

акции табачных предприятий - темекі кə сіп орын да-
ры ның акциялары

акции текстильных предприятий - тоқыма кə сіп-
орын да ры ның акциялары

акции типа А - А тұрпатты акциялар
акции типа “блю чип” - “блю чип” тұрпатты акциялар
акции трудового коллектива - еңбек ұжымының ак-
циялары

акции тяжелые - ауыр акциялар
акции у иностранных владельцев - шетелдік иеле ну-
шілердің қолындағы акциялар

акции, у которых нет фиксированного номинала - 
тиянақты атаулы құны жоқ акциялар

акции упали на несколько пунктов - акциялар 
бірнеше байнаға төмендеді

акции учредителей - құрылтайшылардың акциялары
акции учредительские - құрылтайшылық акциялар
акции, цена которых повышается - бағасы кө те рі ле-
тін акциялар

акции, цены которых достигли в текущем году ре-
кордного уровня - бағасы ағымдағы жылы рекорд-
тық деңгейге жеткен акциялар

акции, цены которых повышаются - бағасы жоғары-
лап келе жатқан акциялар

акции цикличные - циклдік акциялар, ай нал соқ ак-
циялар

акции экс-дивидендные - экс-дивидендтік акциялар
акции эталонные - эталондық акциялар, үл гі лік ак-
циялар (орнықты, жақсы танымал фирманың ак-
циялары)

акции южноафриканских золотодобывающих ком-
паний - Оңтүстік Африканың алтын өндіруші ком па-
ния ла рының акциялары

акции-двойники - егіз акциялар, жұп акциялар (заңи 
тəуелсіз екі акционерлік қоғамның акциялары)

акции-дивиденды - дивиденд-акциялар (кор по ра ция-
ның акциялары түрінде төленетін дивиденд)

акции-лидеры - жетекші акциялар
акции-лидеры, определяющие общее движение 
курсов - бағамның жалпы қозғалысын айқындайтын 
жетекші-акциялар

акционер - акционер (акция иесі)
акционер, владею щий большей частью акций (более 

50%) - акциялардың көп бөлігін (50%-дан астамын) 
иеленуші акционер

акционер зарегистрированный - тіркелген акционер
акционер, не имеющий контрольного пакета акций 

- акциялардың бақылау пакеті жоқ акционер
акционер, не принявший предложение компании, 
проводящей поглощение его компа нии - өзінің 

компаниясын қосып алушы компанияның ұсынысын 
қабылдамаған акционер

акционер основной - негізгі акционер 
акционер, проголосовавший против большинства - 
көпшілікке қарсы дауыс берген акционер

акционер-бене фициар, акции которого находятся в 
управлении банка - акциялары банк тің бас қа руын-
да ғы бенефициар-акционер

акционерная компания - акционерлік компания
акционерная кор порация - акционерлік корпорация
акционерное полномочие - акционерлік өкілеттік
акционерное право - акционерлік құқық (акционер-
лер дің құқықтарын қорғауға бағытталған заң нор-
малары)

акционерное совместное предприятие - бірлескен 
акционерлік кəсіпорын

акционерные банки - акционерлік банктер
акционерные земельные банки - акционерлік жер 
банктері

акционерный - акционерлік (акциялармен байланысты)
акционерный банк кредитования социального раз-
вития - əлеуметтік дамуға несие беретін акционерлік 
банк

акционерный до верительный сертификат - акцио-
нер лік сенімгерлік сертификат (ак ция ларды се нім гер-
лік пен басқаруға табыстау кезінде)

акционерный зе мельный банк - акционерлік жер 
банкі

акционерный капитал - акционерлік капитал (1. ком-
па ния ның акционерлік капиталының жай акциялар-
ды ұстаушыларға тиесілі бө лі гі; 2. компания ка пи-
та лы ның акциялар шы ға ру нəтижесінде жұ мыл ды-
ры ла тын бөлігі)

акционерный капитал к оплате - төлеуге ұсы ны ла-
тын акционерлік капитал

акционерный капи тал компании - компанияның 
акционерлік капиталы

акционерный капитал, разрешенный к выпуску - 
шығаруға рұқсат етілген акционерлік капитал 

акционерный капитал руководителей компании - 
компания басшыларының акционерлік капиталы

акционер ный капитал федерального резервно го 
банка - федералдық сақтық қор банкінің акционерлік 
капиталы (АҚШ)

акционерный колледж по управлению и информа-
тике - басқару мен ақпарат жөніндегі акционерлік 
колледж

акционерный ком мерческий банк - ак цио нер лік 
коммерциялық банк (Ұлыбритания)

акционерный опцион - акционерлік опцион
акционерный регистр - акционерлік тіркелім (компа-
ния акционерлерін жазу кітабы)

акционерный сбере гательный банк - ак цио нер лік 
жинақ банкі

акционерный сертифи кат - акционерлік сертификат 
(иеленушінің компания ка пи та лы ның бір бөлігіне 
құқығын куəландыратын)
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акционерный сертификат без листа купонов и та-
лона - купондар мен талон парағынсыз акционерлік 
сертификат

акционерный сертификат, выпущенный на опре-
деленную сумму - белгілі бір сомаға шығарылған 
акционерлік сертификат

акционерный серти фикат на несколько акций - 
бірнеше акцияға арналған акционерлік сертификат

акционерный сертификат на предъявителя - ұсыну-
шыға арналған акционерлік сертификат

акционеры, владе ющие контрольным пакетом ак-
ций компании - компания ак ция ла ры ның бақылау 
пакетін иеленуші акционерлер

акционеры, не со гласные с политикой, проводимой 
руководством компании - компания басшылығы 
жүргізетін саясатпен келіспейтін акционерлер

акционеры-диссиденты - диссидент-акционерлер, жат 
пиғылды акционерлер

акционеры-доверители - сенім білдіруші акционерлер
акционирование - акцияландыру, акционерлеу 

(мемлекеттік кəсіпорынды акционерлік қоғамға ай-
налдыру, жекешелендірудің бір түрі)

акционное манто - акциялық манто (заңды тұлға 
ре тін де сақталатын, бірақ қан дай да болсын ком-
мер ция лық қызметті жүр гіз бей тін фирманың жай-
күйі)

акционные индексы и аверажи - акциялық индекс тер 
мен авераждар (акциялар топтарында құндық өз ге-
ріс тер ді өлшеу үшін пайдаланылатын ин декс тер)

акционный дивиденд - акциялық дивиденд (ақшалай 
емес, акция түрінде кор по ра ция лық дивиденд төлеу)

акционный индексный фьючерс - акциялық индекс-
тік фьючерс (дəстүрлі тауар фьючер сі мен бағалы 
қағаз белгілерін ұш тас ты ра тын бағалы қағаз)

акци онный опцион - акциялық опцион (ак цияларды 
белгілі бір бағамен белгіленген уақыт шегінде сатып 
алу не сату құқығы)

акционный сертификат - акциялық сертификат (кор-
по ра ция ның иелігіндегі акцияны ұстаушы үлесінің 
құжаттық куəлігі)

акционы на подписку - жазылыс акциондары
акция - акция (1. акционерлік капиталға белгілі бір 
үлес қосқанын куəландыратын жəне оның пай да-
сы ның бір бөлігін дивиденд түрінде алуға құқық бе-
ре тін бағалы қағаз; 2. жауапкершілігі шектеусіз не 
шектеулі компанияға қатысу; 3. əрекет, қылық)

акция администраторов - əкімшілер (əкімгерлер) ак-
циясы

акция без номи нала - атаулы құны жоқ акция
акция без номинальной стоимости - атаулы құны жоқ 
акция

акция без права голоса - дауыс құқығы жоқ акция
акция без фиксированного номинала - тиянақты 
атау лы құны жоқ акция

акция без штампа - мөртабан басылмаған акция
акция второочередная - екінші кезектегі ак ция (диви-
денд төлеу мерзімі ұзартылған ак ция)

акция, выпущенная в обращение - ай на лыс қа шы ға-
рыл ған акция

акция, выпущенная и затем вновь купленная кор-
порацией-эмитентом - шығарылған жəне сонан соң 
эмитент-корпорация қайтадан сатып алған акция

акция, дающая владельцу право голоса - иеленушіге 
дауыс құқығын беретін акция

акция, зарегистрированная на бирже - биржада тір-
кел ген акция

акция, зарегистрированная на имя держа теля - ұс-
тау шы ның атына тіркелген акция

акция, имеющая номи нал - атаулы құны бар акция
акция, имеющая тен денцию резко падать в цене по-
сле сообщения негативного характера - келеңсіз 
сипаттағы хабарламадан кейін бағасының күрт түсу 
үрдісі бар акция

акция, имеющая успех - табысты акция
акция инвестиционного фонда - инвестициялық қор-
дың акциясы

акция инвестиционной компании откры того типа - 
ашық тұрпаттағы инвестициялық қордың акциясы

акция квалифицированная - сараланбалы акция 
(компанияның директорлар кеңесінің мүшесі ие ле не-
тін акция; акцияны шығарған компанияның директо-
рына тиесілі жай акция)

акция, котирующаяся на бирже - биржада баға ла на-
тын акция

акция, купленная по безналичному расчету - қолма-
қол ақшасыз есеп айырысу бойынша сатып алынған 
акция

акция, курс которой ниже среднего уровня для все-
го фондового рынка - бағамы бар лық қор нарығы 
үшін орташа деңгейден тө мен акция

акция на предъявителя - ұсынушыға ар нал ған акция
акция нарицательной стоимо стью в 100 долларов - 
көрсетулі құны 100 долларлық акция

акция, находящаяся не в фаворе - фаворда тұрмаған 
акция (қазіргі уақытта жұрт шы лық қа кең та рал-
ма ған акция) 

акция, не дающая владельцу права голоса - иеле ну-
ші ге дауыс құқығын бермейтін акция

акция, не имеющая фиксированного номинала - 
тия нақталған атаулы құны жоқ акция

акция номиналом 25 дол ларов - көрсетулі құны 25 
дол ларлық акция

акция номинативная - номинациялық акция
акция обычная - кəдімгі акция
акция ординарная - кəдуілгі акция
акция плюральная - алуан дауысты акция (ак цио-
нер лер дің жалпы жиналысында акционерге бірнеше 
дауыс құқығын беретін акция)

акция, первая реагирующая на изменение курса 
- ба ғам ның өзгеруіне бірінші болып бейімделетін 
акция

акция, по которой можно потребовать дополнитель-
ный платеж (сверх внесенной суммы) - қосымша 
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төлем (енгізілген соманың үстіне) талап етуге бола-
тын акция

акция, по которой нельзя потребовать дополнитель-
ного платежа в случае банкротства - банкроттық 
жағдайында қосымша төлем талап етуге болмайтын 
акция

акция, подлежащая выкупу - өтеуін төлеп алуға жа-
татын акция

акция, подлежа щая оплате держателем - ұстаушы 
төлеуге тиіс акция

акция, предоставляющая владельцу право иметь 
более одного голоса - иеленушісіне бір дауыстан көп 
дауыс алуға құқық беретін акция

акция, предоставляющая владельцу право иметь 
более одного голоса на акцио нерном собрании - 
акционерлік жиналыста иеленушісіне бір дауыстан 
көп дауыс алуға құқық беретін акция

акция предприятия общественного пользования - 
қоғамдық пайдаланудағы кə сіп орын ның акциясы

акция премиальная - сыйлықақылы акция (сыйлыққа 
несие берілетін акция)

акция привилегированная - пұрсатты акция (диви-
денд тер ді бөлу не акционерлік қоғамды тарату 
ке зін де акцияны ұстаушыға ар тық шы лық беретін 
пұр сат ты акция)

акция, приносящая диви денд - дивиденд əке ле тін 
акция

акция родительской ком пании - түптөркін компания-
ның акциясы

акция роста - өсу акциясы
акция с высокой це ной по сравнению с общим уров-
нем цен на фондовом рынке - қор нарығындағы 
бағаның жалпы дең ге йі мен салыстырғанда бағасы 
жоғары акция

акция с меньшими правами на доходы и активы 
компании - компанияның кірісі мен активтеріне құ-
қы ғы аз акция

акция с несколь кими голосами - бірнеше дауыс бере-
тін акция

акция с низким номина лом - атаулы құны төмен 
акция

акция с низкой номинальной стоимостью - атаулы 
құны төмен акция

акция с ограниченной возможностью передачи - та-
быстау мүмкіндігі шектеулі акция

акция с повышающимся курсом - бағамы көтерілетін 
акция

акция с потенциалом быстрого увеличения стоимо-
сти - құны тез көбеюге əлеуетті акция

акция с фиксированной нарицательной стоимостью 
- көрсетулі құны тиянақталған акция

акция со штампом - мөртабан басылған акция
акция стоимостью выше номинала - құны атаулы 
құнынан жоғары акция

акция, цена которой по вышается - бағасы көтері ле-
тін акция

акция, чувстви тельная к изменению процентных 
ставок - пайыздық мөлшерлеменің өзгеруіне се зім-
тал акция

а-ла-бесс - а-ла-бесс (“бағаны түсіруге” дегенді біл ді-
ре тін биржа термині)

“аладиновы облигации” - “аладин облига ция лары” 
(ескі облигациялар шығарылымына айыр бас тауға 
ұсынылатын жаңа шығарылым)

а-ла-хосс - а-ла-хосс (“бағаны көтеруге” дегенді 
білдіретін биржа термині)

алгоритм “цена / время” - “баға / уақыт” алгоритмі
алжирский динар - Алжир динары
алиенация - алиенация (акцияның, ка пи тал дың, 
құндылықтың иесін өзгерту; мүліктен айыру)

аллокационная эффективность - ал ло ка ция лық 
тиімділік (ресурстарды барынша тиімді пайдала-
нып, өнімді оңтайлы өндіру)

аллокированное золото - құйма алтын (нақ ты ие-
ленуші ге тиесілі құймалар түрінде сақ та ла тын 
алтын)

аллокированный счет - асыл металдарды сақтау 
шоты (банк клиенттерге тиесілі асыл металдарды 
жауапкершілікпен сақтау үшін ашатын шот) 

аллокировать - аллокирлеу (асыл металдарды банкке 
сақтауға өткізу немесе қабылдау) 

аллонж - аллонж (вексельге тіркелетін қо сым ша па-
рақ, онда табыстау жазбасы, қажет болған жағ-
дай да аваль жазылады)

аллонж к пере водному векселю - аударма вексельге 
тіркелетін аллонж

аллотированный счет - аллотталған шот (банктің 
клиент үшін жəне металы бар банктің өзі үшін ме-
талды жеке-дара сақтауға ашылған металл шоты)

алмаз - алмас (асыл металл)
алмазный фонд - алмас қоры
алотмент - алотмент (жаңадан шығарылған акциялар-
ды бөлу тəртібі)

алтын - алтын (орыстың ежелгі ақша-есеп бірлігі)
алфавитная карточка вкладчика - салымшының 
əліп би лік карточкасы, салымшының алфавиттік кар-
точкасы

альпари - альпари (бағалы қағаздардың, ва лю та ның, 
вексельдердің нарықтық бағамының олардың атау-
лы құнына сай келуі)

альтернатива банкротству - банкроттыққа балама
альтернативная процентная ставка - баламалы 
пайыздық мөлшерлеме

альтернативная цена - баламалы баға
альтернативное (либо-либо) указание брокеру - дел -
дал ға баламалы (екінің бірін) нұсқау

альтернативное обязательство - баламалы міндет-
теме

альтернативное предло жение - баламалы ұсыныс
альтернативные варианты бюджета - бюд жет тің ба-
ламалы нұсқалары

альтернативные ин вестиции - баламалы инвестиция
альтернативный баланс - баламалы теңгерім
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альтернативный инвестиционный рынок - балама-
лы инвестициялық нарық

альтернативный источник - баламалы бастау (көз)
альтернативный источник ссуд, предоставляемых 
Международ ным банком реконструкции и разви-
тия развивающимся странам - Халықаралық жаң-
ғы ру жəне даму банкі дамушы елдерге беретін не сие-
нің баламалы көзі

альтернативный приказ - баламалы бұйрық (белгілі 
бір бағалы қағазды лимиттелген баға бойынша са-
тып алу не сату жөніндегі бұйрық)

альтернативный приказ биржево му агенту - биржа-
лық агентке баламалы бұйрық

альтернативный приказ клиента брокеру - тап сы-
рыс кер дің делдалға баламалы бұй рығы

альтернативный ры нок - баламалы нарық
амальгамация банков - банктердің қосылуы (бұ рын-
ғы екі не бірнеше банктің бəсеке күрес барысында 
қосылуы)

аманат - аманат (шарттың кепілдігі ретінде берілетін 
кепіл)

аманко - аманко, жетіспеушілік, кем шығу, кем есеп 
(тапшылық, берешек, жетіспеушілік дегенді біл ді ре-
тін биржалық термин)

Амери канская арбитражная ассоциация - Американ 
төрелік қауымдастығы

Американская ассоциация ин вестиционных банков 
- Американ инвестициялық банктер қауымдастығы

Амери канская ассоциация ревизоров - Американ 
тексерушілер қауымдастығы

Амери канская банковская ассоциация - Американ 
банк қауымдастығы

американская депозитарная расписка - американдық 
депозитарлық қолхат

американская продажная цена - Американың сату 
бағасы

Американская фондовая биржа - Американ қор бир-
жасы

аме риканская форма сертификата акции - ак-
ция сертификатының американдық нысаны 
(Ұлыбритания)

американские акции - американ акциялары (Лондон 
қор биржасындағы)

американские золотые и серебряные монеты - 
Американың алтын жəне кү міс мə нет те рі (ақшасы) 
(қор жинау мақ са тын да ғы сауда объектісі)

“американские орлы” - “американ қы ран да ры” 
(Американың алтын, күміс тиындары)

американские ценные бу маги - американ бағалы 
қағаздары

Амери канский институт банкиров - Американ бан-
кирлер институты

Американский институт банковского дела - Амери-
ка ның банк ісі институты

Американский институт дипломированных обще-
ственных бухгалтеров - Аме ри ка ның дипломды 
қоғамдық бухгалтерлер институты

американский опцион - американ опционы (уағ да ла-
сыл ған мерзім ішінде кез келген сəтте орындалуы 
мүмкін опцион)

американский рынок облигаций - американ облига-
циялар нарығы

американский счет - американ шоты (1958 ж. стер-
линг фунт қайтымдылығы енгізілгенге дейін АҚШ, 
Канада жəне бірқатар латын-американ елдерінің 
британ валюталық бақылау жүйесінде таң ба ла нуы)

американский финансовый капитал - американ 
қаржы капиталы

американское депозитарное свидетельство - амери-
кан депозитарлық куəлігі

американское депозитное свидетельство - американ 
депозиттік куəлігі

“американское” правило расчета процентных пла-
тежей - пайыздық төлемдер есебінің “американдық” 
қағидасы 

“американцы” - “американдар” (Лондон қор биржа-
сын дағы американ акциялары)

“АМКА” - “АМКА” (акцияларға əкімшілік жүргізетін 
дүние жүзіндегі ең танымал фирмалардың бірі)

амортизационная закладная - амор ти за ция лық 
ке пілпұл, өтемпұлдық кепілпұл, то зым пұл дық 
кепілсалым

амортизационные отчисления - амор ти за ция лық ау-
дарым, өтемпұл жарнасы, тозымпұл жарнасы (негізгі 
құрал-жабдық пен бей ма те риал дық активтердің 
бастапқы немесе қалпына келтіру құнын бүкіл пай-
даланылу мерзіміндегі есеп беру кезеңі бойынша бух-
гал тер лік өтеу тəсілі)

амортизационные средства - аморти за ция лық қа ра-
жат, өтемпұл қаражаты, то зым пұл қаражаты

амортизационный кредит - амортизациялық кредит, 
өтемпұл кредиті, тозымпұл кредиті

амортизационный резерв - өтелімдік сақтық қор
амортизационный своп - өтелімдік своп
амортизационный срок - амортизациялық мерзім
амортизационный фонд - амортизациялық қор
амортизация - амортизация, өтелім, өтем пұл, то зым-
пұл, тозбақұн (1. негізгі қордың бір те-бірте тозуына 
қарай оның құнының өн ді рі ле тін өнімнің құнына 
кө шуі; 2. ақшалай қа ра жат тың мақсатты түрде 
қор лануы жəне оның кейіннен тозған негізгі қордың 
орнын толтыруға жұмсалуы; 3. дүркін-дүр кін жар-
на жинау не міндеттемелерді сатып алу жолымен 
борышты бірте-бірте өтеу; 4. борышқорлық мін-
дет те ме лерді жо ға луы не ұрлануы себепті жарам-
сыз деп тану)

амортизация акции - акция өтемпұлы (акция құнын 
бөліктеп төлеу)

амортизация бухгалтерская - бухгалтерлік өтемпұл
амортизация долга - борыш өтемпұлы
амортизация накопленная - қорланған өтемпұл
амортизация ссуды - несие өтемпұлы
амплитуда колеба ний цен в течение рабочего дня - 
бағаның жұмыс күні бойына ауытқу шегі
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амстель - амстель (Еуропаның 15 елі банктерінің 
халықаралық топтасуы)

Амстердамская межпрофессиональная рыночная 
система - Амстердамдағы кəсіп аралық нарықтық 
жүйе (несие институттары арасында бағалы қағаз-
дар мен ірі мəміле жасау үшін)

амстердамская фондовая биржа - Амстердам қор 
биржасы

анализ - анализ, талдау, талдам (банк ісінде: фирманың 
несиеге қабілеттілігін айқындау мақсатымен оның 
теңгерімін маманның сыни талдауы)

анализ акций - акцияларды талдау
анализ баланса - теңгерімді талдау
анализ балансо вого отчета - теңгерімдік есептемені 
талдау

анализ безубыточно сти - залалсыздықты талдау
анализ биржевой - биржалық талдау
анализ бухгалтерского баланса - бух гал тер лік 
теңгерімді талдау

анализ бухгалтерской отчетности - бух гал тер лік 
есеп-қисапты талдау

анализ выполнения плана доходов - кіріс жоспа ры-
ның орындалуын талдау

анализ выполнения плана доходов государственного 
бюджета - мемлекеттік бюджет тің кіріс жоспарының 
орындалуын талдау

анализ выполнения приходно-расходной сметы - 
кіріс-шығыс сметасының орында луын талдау

анализ движения на личности - қолма-қол ақша қоз-
ға лысын талдау

анализ дебиторов по срокам задолженностей - деби-
торларды берешек мерзімі бойынша талдау (клиент-
тер төлемеген шоттарды ұсынылған күніне қарай 
жіктеу)

анализ денежных потоков - ақша ағынын талдау
анализ депозитный - депозитті талдау
анализ заявки на кредит - кредитке өтінімді талдау
анализ имеющихся у инвесторов ценных бумаг - ин-
весторларда бар бағалы қағаздарды талдау

анализ исполнения бюджета - бюджеттің атқарылуын 
талдау

анализ исполнения кассового плана - кас са лық жос-
пардың орындалуын талдау

анализ исполнения кредитного плана - кредит жос-
па рының орындалуын талдау

анализ исполнения сметы - сметаның атқарылуын 
талдау

анализ исполнения сметы расходов бюджетных уч-
реждений - бюджеттегі ме ке ме лер дің шығыс сме та-
сы ның атқарылуын талдау

анализ капитало вложений - күрделі жұмсалымды 
талдау

анализ кредита до его выдачи - кредитті ол бе ріл ген-
ге дейін талдау

анализ кредиторов по срокам задолженности - не-
сие гер лерді берешек мерзімі бо йын ша талдау 

(несиегердің төленбеген шоттарын оның шотты 
ұсынған күніне қарай жіктеу)

анализ ликвидности - өтімділікті талдау
анализ ликвидности баланса - теңгерімнің өтім ді лі-
гін талдау

анализ на основе соотношений - арақатынас не гі зін де 
талдау (бухгалтерлік ақпаратты бірқатар көр сет-
кіш терді салыстыру жолымен талдау) 

анализ, основанный на сравнении сбереже ний и 
инвестиций - жинақ ақша мен инвес тицияны са лыс-
ты ру ға негізделген талдау

анализ отчета об учетной политике - есеп саясаты 
туралы есептемені талдау

анализ платежеспособности - төлем төлеуге қабі лет-
ті лікті талдау

анализ по базовому году - базалық жыл бойынша 
талдау

анализ по ценным бумагам - бағалы қағаздар бо-
йынша талдау

анализ потока фондов - қорлар ағынын талдау
анализ прибыль ности - пайдалылықты 

(табыстылықты) талдау
анализ репутации заемщика - қарызгердің беделін 
талдау

анализ риска не платежеспособности суверенного 
государства - егеменді мемлекеттің төлем төлеуге 
қабілетсіздігі қатерін талдау

анализ рынка ценных бумаг - бағалы қағаздар 
нарығын талдау

анализ состояния кредита - кредиттің жай-күйін 
талдау

анализ состояния рын ка - нарықтың жай-күйін 
талдау

анализ струк туры рынка - нарықтың құрылымын 
талдау

анализ счетов - шоттарды талдау
анализ тенденций рынка - нарық үрдісін талдау
анализ финансового плана - қаржы жоспарын талдау
анализ финансового состояния - қаржы жағдайын 
талдау

анализ финансового состояния государственных 
торговых объединений, предприятий - мемлекеттік 
сауда бір лес тік те рі нің, кəсіпорындарының қаржы 
жағдайын талдау

анализ финансового состояния заготовительных 
организаций - дайындау ұйымдарының қаржы 
жағдайын талдау

анализ финансового состояния объединений, пред-
приятий, организаций - бір лес тік тер дің, кə сіп орын-
дар дың, ұйымдардың қар жы жағдайын талдау

анализ финансового состояния организаций - ұйым-
дар дың қаржы жағдайын талдау

анализ финансового состояния подрядно-строитель-
ных организаций - мердігерлік-құрылыс ұйым да ры-
ның қаржы жағдайын талдау

анализ финансового состояния предприятий жи-
лищно-коммунального и бытового обслуживания 
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населения - халыққа тұрғын үй-коммуналдық жəне 
тұр мыс тық қызмет көрсету кəсіпорындарының қар-
жы жағдайын талдау

анализ финансового состояния предприятий свя-
зи - байланыс кəсіпорындарының қаржы жағдайын 
талдау

анализ финансового состояния предприятий сель-
ского хозяйства - ауыл шаруашылығы кə сіп орын да-
ры ның қаржы жағдайын талдау

анализ финансового состояния предприятия - кə сіп-
орын ның қаржы жағдайын талдау

анализ финансового состояния производственных 
объединений и предприятий - өндірістік бір-
лес тік тер мен кəсіпорындардың қаржы жағдайын       
талдау

анализ финансового состояния снабженческо-сбы-
товых организаций - жабдықтау-өт кі зу ұйым да ры-
ның қаржы жағдайын талдау

анализ финансового состояния транспортных пред-
приятий - көлік кə сіп орын да ры ның қаржы жағ да-
йын талдау

анализ финансовой устойчивости - қаржы тұрақ ты-
лы ғын талдау

анализ финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий - кəсіпорынның қаржы-шаруашылық 
қыз ме тін талдау

анализ финансово-хозяйственной деятельности 
фирмы - фирманың қаржы-ша руа шы лық қызметін 
талдау

анализ финансовый - қаржы талдауы, қар жы лық 
талдау

анализ финансовых аспектов - қаржы ас пек ті ле рін 
талдау, қаржы бағыттарын талдау (фир ма ның қазіргі 
жəне келешектегі ме же лі қыз мет бағыттарын 
қар жы лан дыру қа бі ле тін анықтау мақсатындағы 
талдау)

анализ финансовых отчетов - қаржы есептемесін 
талдау

анализ финансовых соотношений - қар жы лық ара-
сал мақты талдау

анализ фундаментальный - іргелі талдау (экономи-
када: экономиканың беталысын болжау құралы ре-
тін де гі пайыздық нормалар, жалпы ұлттық өнім, 
инфляция, жұ мыс сыз дық сияқты факторларды 
зерделеу; инвестициялауда: компаниялар акциялары 
ба  ға  сы ның болашақтағы қозғалысын болжау үшін 
олар дың теңгерімдік шоттарын, табысы туралы 
мағ лұмдамаларын талдау)

анализ цен - бағаны талдау
анализ чувствитель ности конъюнктуры к уровню 
риска - нарық жағдаятының қатер (тəуекел) дең ге йі-
не сезімталдығын талдау

анализировать положе ние ценных бумаг на основе 
измене ния их курсов на ленте тикера - бағалы қа-
ғаз дар бағамының тикер таспасындағы өзгеруі не гі-
зін де олардың жағдайына талдау жасау

анализировать счет - шотқа талдау жасау

аналитик - талдаушы, талдампаз (банктің немесе 
брокерлік фирманың қызметкері)

аналитик инвестиционный - инвестициялық тал-
дампаз

аналитик отдела кредитов банка - банктің несие бө-
лі мі нің талдаушысы

аналитик по вопросам инвестиций - инвестиция 
мəселелері бойынша талдампаз

аналитик по инвестициям - инвестициялар бойынша 
талдампаз

аналитик по ценным бумагам - бағалы қағаздар бо-
йынша талдампаз

аналитик фондо вой биржи - қор биржасының талдау-
шысы

аналитическая бухгалтерия - талдамалы бухгалтерия 
(бухгалтерлік ақпаратты бас қа ру мұқтаждары 
үшін пайдалану, яғни қар жы есептемесін ресімдеу 
үшін емес, жұ мыс тар ды талдау, жоспарлау, ба қы-
лау жəне олар ға тү зе ту лер енгізу үшін дайындап, 
пайдалану)

аналитический бухгалтерский учет - талдамалы 
бухгалтерлік есеп 

аналитический журнал учета кредитов - кредит есе-
бінің талдамалы журналы

аналитический метод в финансовом планировании - 
қаржыны жоспарлаудағы талдамалы əдіс

аналитический обзор состояния кредита - несиенің 
жай-күйіне талдамалы шолу

аналитический счет депо - талдамалы депо шот, тал-
дамалы қор шоты

аналитический учет - талдамалы есеп
аналогичная цена - ұқсас баға
ангел падший - азғын періште (белгілі бір себеппен ин-
вес тор ларға қолайлы беделінен айрылған табыс ты 
облигация)

английская валюта - ағылшын валютасы
английская валюта в руках лиц, проживающих в 
пределах стерлинговой зоны - стерлингілік аймақ 
шегінде тұратын адамдардың қолындағы ағылшын 
валютасы

английская валюта в руках лиц, проживаю щих за 
преде лами стерлинговой зоны - стерлингілік ай-
мақ тан тысқары тұратын адамдардың қолындағы 
ағыл шын валютасы

английские золотые монеты - ағылшын алтын мəнеті 
(ақшасы)

английский аукцион - ағылшын аукционы
Англий ский банк - Ағылшын банкі (Англияның 
орталық банкі)

англо-амери канское соглашение между регулиру-
ющими органами о гармонизации методов оцен-
ки достаточности капи талов банков - банктер 
капиталдарының жеткіліктілігін бағалау əдістерін 
үйлестіру туралы реттеуші органдар арасындағы 
ағылшын-американ келісімі

Англо-румынский банк - Ағылшын-румын банкі
Англо-югослав ский банк - Ағылшын-югослав банкі
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анголар - анголар (Анголаның ақша өлшемі, 100 сен-
та во ға тең)

андерлаинг - андерлаинг (опциондық шартқа сəйкес 
сатып алуға жəне сатуға болатын бағалы қағаздар)

андеррайтер - андеррайтер, кепілші (1. ба ға лы қа-
ғаз дар мен операциялар жасаушы мак лер; 2. банк 
қыз ме тінде жəне бағалы қағаздар на ры ғын да - жа-
ңа дан шығарылған акциялардың, обли га ция лар дың, 
ба ға лы қағаздардың белгілі бір бөлігін ке йін нен ин-
вес тор лар ға сату үшін сатып алу жолымен ор на-
лас ты ру ға міндеттенген кепілгер; 3. сақ тан ды ру да 
- сақ тан дыру компаниясы қатердің барлық түр ле рін 
сақ тан ды ру ға уəкілеттік берген тұлға)

андеррайтер активный - белсенді андеррайтер
андеррайтер ведущий - жетекші андеррайтер
андеррайтер главный - бас андеррайтер 
андеррайтер, наказуемый по закону - заң бойынша 
жазаланатын андеррайтер (тіркелмеген ба ға лы қа-
ғаз дар ды сатып алып, тіркелу куəлігінсіз көп ші лік ке 
сатуға ұсынушы тұлға не корпорация)

андеррайтер невольный - еріксіз андеррайтер
андеррайтер основной - негізгі андеррайтер
андеррайтинг - андеррайтинг (1. жаңадан шы ға рыл-
ған бағалы қағаздарды қайта сату мақсатымен 
сатып алу; 2. сақтандыру мақ са ты мен қатерді ба-
ға лау; 3. сақ тан ды ру шартын жасасу жəне оның 
талаптарын орындау; 4. сақтандыру)

андеррайтинг ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар 
андеррайтингі

анкеты - сауалдамалар (депозитарийдің есеп тік 
тізімдемесі, онда депозитарийлік есепте объектілер 
деректемелерінің ағымдағы мəні ғана көрсетіледі)

анна - анна (Үндістан мен Пəкстандағы ұсақ тиын, 
1/16 рупияға тең)

аннуитет - аннуитет (жыл сайынғы төлемақы, тұ рақ-
ты түсім: 1. мерзімді мемлекеттік қарыз түрі, ол 
бойынша жыл сайын пайыз төленіп тұрады жəне 
соманың бір бөлігі өтеледі; 2. алынған қарызды, 
несиені өтеу, пайыз төлеу есебінен белгілі бір уақыт 
ара лы ғын да төленетін тең шамадағы ақ ша лай 
төлем; 3. жеке тұлғаға тиянақты соманы ұдайы, 
көбінесе өмір бойы алып тұру құқығын беретін 
келісім, шарт немесе инвестиция) 

аннуитет безвозвратный - қайтарылмайтын аннуитет
аннуитет вечный - мəңгі аннуитет (ғұмырлық аннуи-
тет)

аннуитет возвратный - қайтарылатын аннуитет
аннуитет временный - уақытша аннуитет
аннулирование - күшін жою (1. бұзу, тоқ та ту, жа-
рамсыз деп тану; 2. сатып алуға не сатуға берілген 
тапсырысты қайтарып алу; 3. ескі борышты жаңа 
борышпен ауыстыру)

аннулирование банком полномочий на оплату че-
ками - банктің чекпен төлеуге берілген өкілеттіктің 
күшін жоюы

аннулирование бумажных денег - қағаз ақшаның 
күшін жою

аннулирование векселя - вексельдің күшін жою
аннулирование доверенности - сенімхаттың күшін жою
аннулирование договора - шарттың күшін жою
аннулирование долга - борыштың күшін жою
аннулирование займов - қарызхаттың күшін жою, 
қарыздың күшін жою

аннулирование заказов - тапсырыстың күшін жою
аннулирование кредитором сделок должника - 
несиегердің борышкер мəмілесінің күшін жоюы

аннулирование кроссирования чека - чекті 
кростаудың күшін жою

аннулирование сберегательной книжки - жинақ 
кітапшасының күшін жою

аннулирова ние сделки - мəміленің күшін жою
аннулирование ссуды - несиенің күшін жою
аннулирование счета - шоттың күшін жою
аннулирование ценной бумаги - бағалы қағаздың 
күшін жою

аннулированная сделка - күші жойылған мəміле
аннулированный чек - күші жойылған чек
аннулировать - күшін жою
аннулировать аккредитив - аккредитивтің күшін жою
аннулировать банковскую лицензию - банк лицен-
зия сының күшін жою

аннулировать вексель - вексельдің күшін жою
аннулировать долг - борыштың күшін жою
аннулировать заем - қарыздың күшін жою
аннулировать заклад ную - кепілпұлдың күшін жою
аннулировать контракт - келісімшарттың күшін жою
аннулировать кредит - кредиттің күшін жою
аннулировать обя зательство - міндеттеменің күшін 
жою

аннули ровать соглашение - келісімнің күшін жою
аннулиро вать соглашение об образовании 
консорциу ма - консорциум құру туралы келісімнің 
күшін жою 

аннулировать чек - чектің күшін жою
аннуляция - күшін жою (1. бағалы қағаз жоғалған 
жағдайда күшін жою; 2. шы ға рыл ған акцияның 
ақы сын уақытында төлемеген акционердің құқығын 
жою; 3. қарсы нұсқау, қайсыбір қаржылық не 
коммерциялық операцияның күшін жою)

аномалия - ауытқыма (нормадан, жалпы заңдылықтан 
ауытқу, бұрыстық)

аномальный свитч - ауытқыма көшірім, ауыт қы-
ма ауыстырым (инвестицияны бір ба ға лы қағаздан 
екіншісіне нарық жағ дая ты ның ауытқыма өз ге руі-
нен пайда алу үшін көшіру)

анонимные регулирующие операции - жасырын рет-
теуші операциялар

анонимный вклад - жасырын салым
анонимный счет - жасырын шот
антидатировать - өткен күнді қою (құжатты не век-
сель ді өткен күнмен белгілеу)

антидемпинговые пошлины - демпингіге қарсы баж
антидировать - антидирлеу (вексельді не соған ұқсас 
өзге құжатты кейінгі күні беру) 
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антиинфляционная политика - инфляцияға қарсы 
саясат

антиинфляционная программа - инфляцияға қарсы 
бағдарлама

антиципация - антиципация, мерзімінен бұ рын төлеу, 
мерзімінен бұрын өтеу (1. бо ла шақ та ғы ықтимал 
дамуды болжап білу; 2. құ қық ты бекітілгенге дейін 
пайдалану; 3. бо рыш қор лық міндеттеме бойынша 
ақ ша ны уағ да ла сыл ған мерзімге дейін төлеу; 4. са-
лық ты көзделген мерзімнен бұрын өн ді ріп алу) 

апостилирование документов - құжаттарға мөрқалып 
басу 

апостиль - арнайы мөрқалып
апорты - апорт (акция үшін төлем ретінде ак цио нер-
лік қоғамға түсетін мүлік, ол ба ға ла нып, ақшалай 
капиталдың белгілі бір сомасына теңестіріледі)

аппликация акций - акциялардың апплика циясы (ак-
циялар алуға өтінім беру бланкісі)

арабская де нежная единица - араб ақша бір лі гі 
(1974 ж. 12 араб елі валюта қор жы ны ның негізінде 
жасалған)

арабские консорциумные банки - араб консор циум-
дық банктері

арабские фонды и банки развития - араб даму қор ла-
ры мен банктері

Арабский банк развития - Араб даму банкі
Арабский банк экономического развития Африки - 
Африканың араб экономикалық дамуы банкі

Арабский валют ный фонд - Араб валюта қоры (Араб 
елдері лигасы институты)

Арабский фонд экономического и социального раз-
вития - Араб экономикалық жəне əлеуметтік даму 
қоры

араунт - араунт (1. валюталық нарықтағы кас са лық 
мəміле операциясы; 2. валюта ба ға мы ның атаулы 
құнына қатысты шегерім)

арбитраж - 1) арбитраж (1. экономикалық тұр ғы да 
қолайлы жағдайда мəміле жасасу; 2. баға айырма-
сынан пайда алу мақ са ты мен түрлі нарықтарда 
белгілі бір немесе ұқсас қаржы құралын бір мезгілде 
сатып алу жəне сату əрекеті); 2) төрелік, төрелік 
сот, əділқазы (1. коммерциялық жəне мүліктік да-
уларды шешетін орган не рəсім; 2. дауларды шешу 
тəсілі; 3. мемлекеттер арасындағы дауларды бейбіт 
жолмен шешетін халықаралық орган)

арбитраж “в пространстве” - “кеңістіктегі” арбитраж
арбитраж “во времени” - “уақыттағы” арбитраж
арбитраж базисный - базистік арбитраж
арбитраж без покрытия на срок - мерзімінде өтел-
мей тін арбитраж

арбитраж без форвардного покрытия - форвардпен 
өтелмейтін арбитраж

арбитраж биржевой - биржалық арбитраж 
арбитраж валютный - валюталық арбитраж (шет ел 
валютасын сатып алу-сату)

арбитраж временный - уақыттық арбитраж
арбитраж двусторонний - екі жақты арбитраж 

арбитраж дивидендный - дивидендтік арбитраж
арбитраж дисконтный - дисконттық арбитраж
арбитраж курсовой - бағамдық арбитраж
арбитраж на внутреннем рын ке - ішкі нарықтағы 
арбитраж

арбитраж на поглощение - жұтылуға арналған 
ар битраж

арбитраж на рынке ценных бумаг - бағалы қағаздар 
нарығындағы арбитраж

арбитраж покрытого процента - өтелген па йыз ар-
битражы 

арбитраж последнего предложения - соңғы ұсыныс 
арбитражы

арбитраж простой - жай арбитраж
арбитраж пространственный - кеңістіктік арбитраж
арбитраж процентный - пайыздық арбитраж (түрлі 
валюталар бойынша пайыздық мөлшерлемедегі 
айыр ма есебінен пайда алу мақсатымен жасалатын 
мəміле)

арбитраж разностный - айырмалық арбитраж
арбитраж рисковый - тəуекелдік арбитраж
арбитраж с опционом на покупку - сатып алуға 
арналған опционды арбитраж

арбитраж с покрытием на срок - мерзімінде өтелетін 
арбитраж

арбитраж с риском - тəуекелді арбитраж
арбитраж с форвардным покрытием - форвардпен 
өтелетін арбитраж

арбитраж фондовый - қор арбитражы (ба ғам да ғы 
айырма түрінде пайда алу мақ са ты мен бағалы қа-
ғаз ды бір мезгілде бір на рық тан сатып алып, екінші 
на рықта сату)

арбитражер - арбитражер (валюта ба ға мын да ғы 
айыр мадан пайда алу мақсатымен тауар, қор, валю-
та жəне ақша нарықтарында ар бит раж дық мəміле 
жасайтын несие-қар жы мекемелері, ірі корпорация-
лар, фир малар)

арбитражирование - арбитраждық жасау (тауарлар-
ды, жылжымайтын мүлікті, ресурстарды бір на-
рық та біршама төмен бағамен сатып алып, екінші 
бір нарықта не ғұр лым жоғары бағамен қайта 
сату жолымен пайда табуды көздейтін кəсіпкерлік 
қызмет)

арбитражная комис сия (для разбора споров между 
участниками рынка ценных бумаг) - төрелік комис-
сиясы (бағалы қағаздар нарығына қатысушылардың 
арасындағы дауларды талқылау үшін)

арбитражная облигация - арбитраждық облигация
арбитражная операция - арбитраждық операция
арбитражная сделка - арбитраждық мəміле
арбитражные валютные операции - арбитраждық 
валюталық операциялар, төрелік валюталық опера-
циялар

арбитражные операции для обеспечения покрытия 
в иностран ной валюте - шетел валютасымен өтеуді 
қамтамасыз ету үшін жасалатын арбитраждық опера-
циялар
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арбитражные опе рации с акциями - акциялармен жа-
салатын арбитраждық операциялар

арбитражные операции с векселями - вексельдермен 
жасалатын арбитраждық операциялар

арбитражные опе рации с золотом - алтынмен жаса-
латын арбитраждық операциялар

арбитражные операции с опционом - опционмен жа-
салатын арбитраждық операциялар

арбитраж ные операции с переводными вексе лями 
- аударма вексельдермен жасалатын арбитраждық 
операциялар

арбитражные опе рации с ценными бумагами - ба ға-
лы қағаздармен жасалатын арбитраждық операциялар

арбитражный рынок - арбитраждық нарық
аргентарий - аргентарий (ежелгі Римдегі банкир)
аргентино - аргентино (Аргентинаның ақша өлшемі)
аренда актива, частично приобретенного в кредит - 
ішінара несиеге сатып алынған активті жалға беру

аренда активов - активтерді жалға беру
аренда кредитная - кредиттік жалға беру, кредиттік 
жалгерлік

аренда финансовая - қаржылық жалгерлік, қаржы 
жалгерлігі

арест вклада - салымға тыйым салу, салымды тұт қын-
дау (несие мекемесіндегі салым ақшаға билік етуге 
тыйым салу)

арест должника при банкротстве - банкрот тық ке зін-
де борышқорды тұт қын дау

арест имущества - мүлікке тыйым салу, мүлікті тұт-
қын дау (мүлікті хаттау жəне оған билік етуге ты-
йым салу)

арест имущества должника - борышқордың мүлкіне 
тыйым салу

арест имущества несостоятельного должника по 
предписанию - дəрменсіз борышқордың мүлкіне 
өкім бойынша тыйым салу

арест на вклад - салымға тыйым салу, салымды тұт-
қын дау (салымшының шотынан ақша беру опера ция-
ларын тоқтата тұру)

арест счета - шотты тұтқындау, шотқа тыйым салпу 
(несие мекемесіндегі шотқа салынған қаражатқа 
билік етуге тыйым салу)

армрестлинг - армрестлинг (биржада: са ту шы ның не-
месе сатып алушының баға бел гі леу кезіндегі қатал 
өктемдігі; “қыл бұрау салу”)

арриас - арриас (шот бойынша берешек; тө лем мерзі-
мін өткізіп алу)

асимметричное регулирование внутренних и 
между народных операций банков национальны-
ми органами власти - банктердің ішкі жəне ха  лық-
ара лық операцияларын ұлт тық билік ор ган да ры ның 
асим мет риялық реттеуі

асс - асс (ежелгі Римнің мыс мəнеті)
ассигнат - ассигнат (ұлы француз революциясы ке зе ңін-
де гі қағаз ақша)

ассигнации - ассигнация (Ресейде 1769-1849 жылдары 
шығарылған қағаз ақша)

ассигнация - қаражаттандыру (бір тарап екінші та-
рап қа қайсыбір себеппен белгілі бір ақшалай соманы, 
бағалы қағаздарды не бас қа да құндылықтарды 
беретін ке лі сім шарт)

ассигнование из правительственных фондов - үкі-
мет тік қорлардан қаржы бөлу

ассигнование под залог - кепілзат кепілімен қара жат-
тан дыру

ассигнования - қаржы бөлу, қаражаттандыру, бө лін-
ген қаражат (орталықтандырылған жəне ор та лық-
тан ды рыл маған көздерден, қаржы ресурстарынан 
белгілі бір мақсатқа жұмсалатын шығынды өтеу 
үшін бөлінген ақшалай қаражат)

ассигнования бюджетные - бюджеттен бөлінген қар-
жы, бюджеттен қаржы бөлу, бюджеттен қа ра жат-
тан ды ру (бюджеттік қаражатты алушыға немесе 
оған билік етушіге бюджеттік тізімдеме бойынша 
көзделген бюджет қаражаты) 

ассигнования в соответ ствии с соглашением о по-
купке цен ных бумаг с последую щим выкупом по 
обусловленной цене - бағалы қағаздарды уағ да ла-
сыл ған бағамен кейіннен сатып алу туралы келісімге 
сəйкес қаражаттандыру

ассигнования вотируемые - дауыс беру жолымен 
қар жы бөлу (сайланбалы органның дауыс беруімен 
қаржы бөлу)

ассигнования дополнительные - қосымша қаржы 
бөлу

ассигнования из бюджета - бюджеттен қаржы бөлу
ассигнования контрактные - келісімшарт бойынша 
қаржы бөлу (фирмаларға үкімет тарапынан берілген 
тапсырыс бойынша есеп айырысу)

ассигнования на капиталовложения - күрделі жұм са-
лым ға қаражат бөлу

ассигнования на капитальное строительство - күр-
де лі құрылысқа қаржы бөлу

ассигнования на пок рытие чрезвычайных расходов 
- төтенше шығысты өтеуге қаражат бөлу

ассигнования, отпущенные на маркетинг товара 
или услуг - тауар немесе қызмет көр се ту мар ке тин гі-
не босатылған қаржы

ассигнования первоначальные - бастапқы қаржы 
бөлу

ассигнования по бюджету - бюджет бойынша қаржы 
бөлу

ассигнованные средства - қаражатқа қаржы бөлу
ассигновать - қаражат бөлу, қаражаттандыру
ассигновать денежные средства - ақшалай қаржыға 
қаражат бөлу

ассигновка - қаражаттандырма‚ қаражат бөлу (қатаң 
белгіленген нысандағы құ жат, мемлекеттік 
жəне жергілікті бюд жет тер дің кассалық ат қа-
ры луымен айналысатын мекемелер бюджетте 
қарастырылған қа ра жат ты осы құжаттың 
негізінде береді)

ассимиляция - ассимиляция (1. бір халықтың екінші 
халыққа сіңісіп кетушілігі; 2. жаңа бағалы қағаздар 
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андеррайтинг барысында толық сатылып біткеннен 
кейін инвесторлардың оларды сатып алуы)

ассоциация акционеров - акционерлер қа уым дас  ты ғы 
Ассоциация американских банкиров - Американ 
банкирлерінің қауымдастығы

ассоциация банков - банктер қауымдастығы
ассоциация банковская - банк қауымдастығы
ассоциация банковских карточек - банк карточкала-
ры қауымдастығы

ассоциация банков-членов расчетной палаты - Есеп 
айырысу палатасына мүше-банктер қауымдастығы

Ассоциация британских банкиров - Британ 
банкирлерінің қауымдастығы

Ассоциация британских заморских банкиров - Те-
ңіз дің арғы жағындағы британ банкирлерінің қа уым-
дас тығы

Ассоциация британских торго вых палат - Британ 
сауда палаталары қауымдастығы 

Ассоциа ция британских факторинговых ком паний - 
Британ факторингілік компаниялары қауымдастығы

Ассо циация британских экспортных до мов - Британ 
экспорттық үйлері қауымдастығы

Ассоциация брокеров и ди леров по фьючерсным 
операциям - Фьючерстік операциялар жөніндегі бро-
керлер мен дилерлер қауымдастығы (Ұлыбритания)

Ассоциация брокерских фирм фон довой биржи - 
Қор биржасы брокерлік фирмаларының қа уым дас ты-
ғы (АҚШ)

Ассоциация ведущих участников рынка прави-
тельственных облигаций - Үкіметтік облигациялар 
на ры ғы на жетекші қатысушылар қауымдастығы 
(Ұлыбритания)

Ассоциация, гарантирующая студен ческие креди-
ты, обращающиеся на вторичном рынке - Қай та-
ла ма нарықтағы айналысқа түскен студенттік несиеге 
кепілдік беруші қауымдастық (АҚШ)

Ассоциация дилеров по государственным ценным 
бумагам - Мемлекеттік бағалы қа ғаз дар жөніндегі 
дилерлер қауымдастығы (АҚШ)

Ассоциация дилеров по международ ным облигаци-
ям - Халықаралық облигациялар жөніндегі дилерлер 
қауымдастығы

Ассоциация дилеров по первичной продаже пра-
вительственных ценных бумаг - Үкіметтік бағалы 
қа ғаз дарды бастапқы сату жөніндегі дилерлер қа уым-
дас ты ғы (АҚШ)

Ассоци ация дилеров по ценным бумагам - Ба ға лы 
қа ғаз дар жөніндегі дилерлер қа уым дас ты ғы (Жапо-
ния)

Ассоциация дилеров фондового рынка - Қор нарығы 
дилерлерінің қауымдастығы

ассоциация, занимающаяся ипотечным кредитом - 
Ипотекалық несиемен айналысатын қауымдастық

Ассоциация инвестиционных трастов - Инвес ти ция-
лық сенімгерлер қауымдастығы (Ұлыбритания)

Ассоци ация индустрии ценных бумаг - Бағалы қа ғаз-
дар индустриясы қауымдастығы (АҚШ, Канада)

ассоциация ипотечных банков - ипотекалық банктер 
қауымдастығы

ассо циация компаний фермерского ипо течного кре-
дита - фермерлік ипотекалық несие компаниялары 
қауымдастығы

Ассоциация кооперативных сберегательных и кре-
дитных институтов европейского экономического 
сообщества - Еуропа экономикалық қо ғам дас ты ғы-
ның кооперативтік жинақ жəне несие инс ти тут та ры-
ның қауымдастығы

Ассоциация ко оперативных сберегательных и кре-
дитных учреждений Европейского экономическо-
го сообщества - Еуропа экономикалық қо ғам дас ты-
ғы ның кооперативтік жинақ жəне несие мекемелері 
қауымдастығы

ассоциация кредиторов - несиегерлер қауымдастығы
Ассо циация независимых банков - Тəуелсіз банктер 
қауымдастығы (АҚШ)

Ассоциация немецких фондовых бирж - Неміс қор 
биржалары қауымдастығы

Ассоциация обществ ипотечного кредита - Ипоте ка-
лық несие қоғамдары қауымдастығы

ассоциация паевых трастов - үлеспұлдық сенім қор-
ла ры қауымдастығы

Ассоциация пае вых фондов - Үлеспұлдық қорлар қа-
уымдастығы (Ұлыбритания)

ассоциация по банковским карточкам - банк карточ-
калары жөніндегі қауымдастық

Ассоциа ция промышленного кредита - Өнеркəсіптік 
кредит қауымдастығы

Ассоциация промышленных банков - Өнеркəсіптік 
банктер қауымдастығы

Ассоциации развития исламских финансов (АРИФ) 
- Ислам қаржысын дамыту қауымдастығы (ИҚДҚ)

ассоциация расчетных палат - есеп айырысу палата-
лары қауымдастығы 

Ассоциация региональных валютных бирж (АРВБ) 
- Аймақтық валюталық биржалар қауымдастығы

Ассоциация российских банков - Ресей банктерінің 
қауымдастығы

Ассоциация рынка ценных бумаг - Ба ғалы қағаздар 
нарығы қауымдастығы (Ұлыбритания)

ассоциация систем клиринговых платежей - кли рин-
гілік төлемдер жүйелерінің қауымдастығы

Ассоциация систем межбанковских расчетов - Банк 
аралық есеп айырысу жүйелері қауымдастығы 
(Ұлыбритания)

ассо циация специального ипотечного кредита - ар-
наулы ипотекалық кредит қауымдастығы

ассоциация ссудно-сберегательная - кредит-жинақ 
қауымдастығы

Ассоциация страхования иностран ных кредитов - 
Шетелдік несиені сақтандыру қауымдастығы (АҚШ)

Ассоциация страхования муници пальных облига-
ций - Муниципалдық облигацияларды сақтандыру 
қауымдастығы (АҚШ)
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ассоциация торговых посредников - сауда делдалда-
ры қауымдастығы

Ассоци ация федеральных кредитных союзов - Фе де-
ралдық несие одақтары қауымдастығы (АҚШ)

Ассоциация финансистов Казахстана - Қазақстан 
қар жыгерлері қауымдастығы

Ассо циация финансовых директоров кор пораций 
- Корпорациялардың қаржы директорлары қа уым дас-
ты ғы (Ұлыбритания)

ассоциация финансовых домов - қаржы үйлері қа-
уым дастығы

Ассоциация финансовых компаний - Қаржы корпо-
рациялары қауымдастығы (Ұлыбритания)

ассоци ация фирм с общими интересами - мүдделері 
ортақ фирмалар қауымдастығы

Ассоциация фьючерсной торговли - Фьючерстік сау-
да қауымдастығы (АҚШ)

ассоциация ценных бумаг - бағалы қағаздар қауым-
дастығы

Ассоциация швейцарских банкиров - Швейцария 
банкирлерінің қауымдастығы

Ассоциация швейцарских банков - Швейцария банк-
тері қауымдастығы

Ассоциация эмиссионных домов - Эмис сия лық үйлер 
қауымдастығы (Ұлыбритания)

ассоциированная компания - қа уым дас ты рыл ған 
компания (бақылау пакеті емес, ак ция ла ры ның едə-
уір бөлігі қайсыбір хол дин гі лік компанияға тиесілі 
ак цио нер лік қоғам) 

ассоциированный банк - қауымдастырылған банк
ассоциированный член биржи - биржаның қауым дас-
ты рылған мүшесі

ассоциированный член фондовой биржи - қор бир-
жа сы ның қауымдастырылған мүшесі (Ұлыбрита ния)

Ассоцированные банки европейской корпорации 
(АБЕКОР) - Еуропа кор по ра ция сы ның қауым дас ты-
рыл ған банктері

ассюре - ассюре (чекті, түбіртекті қолдан жасаудан 
қорғайтын баспаханалық сызық)

ат - ат (Лаостың ұсақ ақшасы)
аттестат банковского аудитора - банк аудиторының 
аттестаты

аттестация в бухгалтерии - бухгалтериядағы аттес-
таттау

аттическая монета - аттика тиыны, аттика шақасы, 
аттика мəнеті

аудит - аудит, тексеру (кəсіпорындардың, ұйым дар дың, 
фирмалардың, акционерлік ком па ния лар дың қаржы-
шаруашылық қыз ме ті не білікті мамандардың тə уел-
сіз қыз ме ті жүргізетін қаржы талдауы, бух гал тер-
лік бақылау, тексеру)

аудит банковский - банк аудиті
аудит бирж - биржалар аудиті
аудит в банках второго уровня - екінші деңгейдегі 
банктердегі аудит

аудит внутрибанковский - банк ішіндегі аудит

аудит кредитных организаций - несие мекемелерінің 
аудиті

аудит стоимости денег - ақша құнының аудиті
аудит финансовой отчетности - қаржы есеп-қи са бы-
ның аудиті (ұсынылған қаржы есеп-қи са бы ақ па ра-
ты ның толықтығы мен сапасын бух гал тер лік есеп-
тің мемлекетте қабылданған жалпы қа ғи дат та ры 
мен стандарттары негізінде бух гал тер лік есеп де-
рек те рі не сай келуі тұрғысынан тексеру) 

аудит финансовых отчетов - қаржы есептемесінің 
аудиті

аудитированная финансовая информация - аудит-
телген қаржы ақпараты

аудитированный отчет - аудиттелген есептеме
аудитированный счет - аудиттелген шот
аудитор - аудитор (түрлі ұйымдардың қар жы-ша руа-
шы лық қызметінің жай-күйін тек се рі ле тін ұйым 
басшылығымен ке лі сім шарт негізінде тексеруші бі-
лік ті маман, ау ди тор лық фирма қызметкері)

аудитор счетной палаты - санақ палатасының аудито-
ры, есеп палатасының аудиторы

аудитор эмитента - эмитенттің аудиторы
аудиторская деятельность (аудит) - аудиторлық қыз-
мет (аудит)

аудиторская проверка банковской деятельности - 
банк қызметін аудиторлық тексеру

аудиторская фирма - аудиторлық фирма
аудиторский и ревизионный комитет (банка) - ау ди-
тор лық жəне тексеру комитеті (банктің)

аудиторский комитет - аудиторлық комитет (банктің)
аудиторский отчет - аудиторлық есептеме (есеп беру)
аудиторский финансовый контроль - ау ди тор лық 
қаржы бақылауы

аудиторское заключение - аудиторлық қо ры тын ды, 
аудиторлық тұжырым (ау ди тор лар дың компанияның 
не ұйым ның есеп-қисабын тексеру туралы қоры тын-
дысы)

аукцион - аукцион, бəсеке сауда (1. тауар құн ды лық-
та ры мен өзге де құндылықтарды сату нысаны, са-
тып алушылардың бə се ке ле суі не негізделген жария 
сауда-сат тық; 2. дəр мен сіз борышқордың мүлкін 
мəж бүр леп сату түрі; 3. көлік жəне қой ма кə сіп-
орын да ры нан мерзімінде талап етіл ме ген та уар-
ларды өткізу; 4. же ке ше лен ді ру тə сі лі)

аукцион биржевой - биржа аукционы (тауарларды 
биржада сату)

аукцион валютный - валюта аукционы (ұлттық ва-
лю та ға еркін айырбасталатын валюта кон курс тық 
негізде сатылатын көпшілік сауда-саттық)

аукцион вексельный - вексель аукционы
аукцион, заявки на который подаются в запечатан-
ных конвертах - мөр басылған конверттерде өтінім 
берілетін аукцион 

аукцион кредитный - кредиттік аукцион
аукцион ломбардный - ломбардтық аукцион
аукцион повышательный - бағасы өсірілмелі  
аукцион
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аукцион понижательный - бағасы тө мен де тіл мелі 
аукцион

аукцион с повышением стартовой цены - бастапқы 
баға көтерілетін аукцион

аукцион с понижением стартовой цены - бастапқы 
баға төмендетілетін аукцион

аукцион ценных бумаг - бағалы қағаздар аукционы
аукционист - аукционшы (аукцион өткізуші)
аукционная стоимость - аукциондық құн
аукционная цена - аукциондық баға
аукционные издержки - аукциондық шығын
аукционный зал - аукциондық зал (құжыра)
аустраль - аустраль (Аргентинаның ақша өлшемі, 

100 сентавоға тең)
аутентификация - түпнұсқаландыру, сəй кес тен ді-
ру (1. түпнұсқалығын қуаттау; 2. ха бар ла ма ның, 
деректер көзінің, деректер қа был да ғыш тың түп-
нұс қа лы ғын анықтау; 3. “клиент-банк” жү йе сін де 
клиентті банкпен өзара іс-қимылдың бас тап қы 
кезеңінде сəй кес тен ді ру немесе карточкалық тө  лем 
жү йе сін де операцияларды төлем картасымен сəй  -
кес  тен ді ру)

аутрайт - аутрайт (1. мерзімді жай валюталық мəміле; 
2. сыйлықақыны немесе дисконтты қамтитын фор-
вард тық валюталық айырбас операциясы; 3. банк 
аралық мерзімді валюталық мəміле кезіндегі ва лю-
та лық бағам)

аутрайт форвард - аутрайт форвард (форвардтық 
бағам бойынша төлем төлеу көзделетін мерзімді 
жай валюталық мəміле)

аутсорсинг - аутсорсинг (коммерциялық операцияны 
жүзеге асыруда банк, қаржы деректерін өңдеуге 
сырттан маман тарту)

аутсорсинговый центр по ведению банковских сче-
тов - банк шоттарын жүргізу жөніндегі аутсорингілік 
орталық 

афгани - ауғани (Ауғанстанның ақша өлшемі, 100 пұл-
ға тең)

афера - алаяқтық (күмəнді мəміле, тауар нарығы мен 
бағалы қағаздар нарығындағы алаяқтық, жыл пос-
тық алыс-беріс) 

афера валютная - валютамен жасалатын алаяқтық
а-форфэ - а-форфэ (кері талап құқығынсыз  
векселдерді есепке алу жолымен сауданы 
қаржыландыру)

Африканский банк развития - Африкан даму банкі
Африканский фонд развития - Африкан даму қоры
аффидевит - аффидевит (ант айтып берілген,    
бағалы қағаздарды иелену құқығын растайтын 
өтініш)

аффилиат - аффилиат, қосылма, еншілес, үлестес 
(акционерлік капиталы банктің иелігінде не ба-
қы ла уын да болатын ұйым, сондай-ақ банк 
акционерлеріне тиесілі, банк директорлары 
басқаратын ұйым)

аффилированное лицо инвестиционного фонда - ин-
вес тициялық қордың үлестес тұлғасы

аффилированные лица - қосылма тұлғалар, үлестес 
тұл ғалар (кəсіпкерлік қызметті жү зе ге асырушы 
жеке жəне заңды тұлғалар)

Б
“бабки” - “тиын-тебен” (ақша деген мағынаны біл ді ре-
тін жаргон сөз)

багажная касса - жолжүк кассасы
багамский доллар - Багам доллары
бадж - бадж (биржада: биржаға мүшелік дəрежесін 
куəландыратын айырым белгісі)

база - база, негіз, қойма, қор (1. салыстыру үшін негіз 
ретінде пайдаланылатын нақты экономикалық 
деректер; 2. өнімді қабылдайтын, сақтайтын, қой-
ма  да өң дей тін жəне көтере сатып алушыларға бо-
сататын кəсіпорын; 3. қаржы саласында - орындалу 
мер зі мі басталған, құны белгілі акциялар бойынша 
табыс; са лық салуда - ак тив тер дің бастапқы ба-
ға сы; бағалы қа ғаз дар аясында - қаржы на рық та-
рын да операциялар жасалатын сақ тан ды рыл ған 
ба ға лы қағаздардың нақты ба ға сы мен фьючерстік 
келісімшарт бағасы ара сын да ғы айырма)

база данных - деректер қоры (талдау жəне есептеу 
кезінде пайдаланылатын деректердің, көрсет кіш-
тер дің сандық мəндерінің жиынтығы) 

база денежная - ақша қоры
база депозитная - депозиттік қор
база информационная - ақпарат қоры

база исчисления дохода - табысты есептеу базасы
база капитальная - күрделі қаржы базасы (банктің 
меншікті қаражаты акциялары, түрлі сақтық 
қорлары, бөлінбеген пайдасы)

база карточная - карточкалық қор (қаржы мекемесі 
шығарған өтелмеген пластикалық карточкалардың 
жалпы саны)

база клиентская - клиенттер қоры
база контракта - келісімшарт негізі (биржалық 
келісімшарт бойынша биржада белгіленген бағаға 
тең бағамен жеткізуге рұқсат етілген тауардың 
бір не бірнеше сұрыбы)

база кредитования - несиелендіру базасы
база ликвидности - өтімділік қоры
база материально-финансовая - материал-қаржы 
қоры

база монетарная - ақша базасы, ақша қоры, мо не  тар-
лық негіз (банктердегі, жеке адамдардың қолындағы 
ақша мен Орталық банктегі депозит сомасынан құ-
ралатын ақша көлемі нышандарының жиынтығы)

база оперативная - оперативтік база
база правовая - құқықтық негіз
база прогнозирования - болжамдау негізі
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Базельский комитет - Базель комитеті
Базельский комитет по банковскому надзору - Банк 
қадағалауы жөніндегі Базель комитеті

Базельский комитет по банковскому регулирова-
нию и надзору (Комитет КУКА) - Банк реттеуі 
жəне қадағалауы жөніндегі Базель комитеті (КУКА 
комитеті)

Базельский конкордат - Базель конкордаты (Еуропа 
банктерінің арасындағы кооперация негізі)

базис - базис (1. база, негіз, тұғыр, іргетас; 2. қолда 
бар тауар мен тиісті мерзімде жеткізілетін тауар 
бағасының жəне нақты тауар бағасы мен биржада 
белгіленген ба ға ның арасындағы айырма; 3. белгілі 
бір ба ға мен өтеу кезінде облигациядан алынған та-
быс; 4. капиталдан алынған табыс пен шы ғын ды 
есептеу кезінде мүліктің бас тап қы бағасы ретінде 
көрсетілген құн; 5. бир жа лық баға белгіленіміне 
қондырма немесе одан шегерме)

базис бухгалтерского учета - бухгалтерлік есеп базисі
базис валютный - валюта базисі, негізгі валюта
базис выручки - түсім базисі
базис монетарный - мəнеттік базис, ақша базисі
базис оценки платежеспособности - төлем төлеу 
қабілетін бағалау базисі (жұмыс берушінің белгілі бір 
мөлшерлемеде жалақы төлеуге қабілеттілігі)

базис погашения - өтеу базисі (облигациялар бойынша 
доллармен төленген пайыздардың өтеу сəтіндегі 
құнға қатынасы)

базис при закрытии по зиции - жайғасымды жабу 
кезіндегі базис

базис цены - баға базисі (бағаны белгілеу ке зін де 
ескерілетін факторлардың жиынтығы)

базисная валюта - базистік валюта (1. елде басқа ва-
лю та лар дың бағамын белгілеу үшін негіз қызметін 
атқараты валюта; 2. ва лю та лық опцион бойынша 
сатып алынатын немесе сатылатын валюта)

базисная книга - базистік кітап (облигация бойынша 
өтеу мерзімі басталғанға дейінгі кез келген уақытта 
табысты баламалы доллар бағасына қайта шағып 
есептеу кезінде қолданылатын математикалық кес-
телер жиынтығы) 

базисная процентная ставка - базистік пайыздық 
мөл шерлеме (тараптар қар жы операциялары бо-
йынша пайыздық мөл шер ле ме ні айқындау үшін бағ-
дар ретінде қа был да ған мөлшерлеме)

базисная ставка - базистік мөлшерлеме (ком мер  ция-
лық банктер кредитке қабілетті компаниялардың 
өздерінен алатын пайыздық мөлшерлеме)

базисная ставка для увеличения вкладов - салымды 
көбейтуге арналған базистік мөлшерлеме

базисная ставка коммерческого кредита - ком мер-
ция лық кредиттің базистік мөлшерлемесі

базисная ставка ссуд ного процента - несие пайы-
зы ның базистік мөлшерлемесі (қарыз алушы банк 
қар жы ресурстарын тарту кезінде пайдаланатын 
мөл шер леме) 

базисная текущая цена ценных бумаг - бағалы қа ғаз-
дар дың ағымдағы базистік бағасы

базисная точка - базистік межел, базистік нүкте (обли-
гация бойынша табысты белгілеуде қолданылатын 
ең аз өлшем)

базисная цена - базистік баға (1. тауардың неғұрлым 
танымал маркадағы негізгі сұ ры бы үшін белгіленген 
ба ға сы; 2. халықаралық сауда бағасының индексін 
анықтау кезінде есеп басталатын негіз, межел; 
3. белгілі бір тауардың бағалықтарда, анық та ма-
лық тар да не шартта оның жасасылған сəтінде 
көрсетілген бағасы) 

базисная цена ценных бумаг - бағалы қағаздардың 
базистік бағасы

базисные казначейские обязательства - базистік 
қазынашылық міндеттемелер 

базисные правительственные облигации - үкіметтің 
базистік облигациясы

базисные статьи платежного баланса - төлем тең ге-
рі мі нің базистік баптары 

базисные убытки - базистік залал (бағалы қа ғаз дар-
дың нақты жеткізілімімен жəне хедж ретінде пай-
даланылатын биржалық келісімшарттармен байла-
нысты жасалған мəмілені қоса алғанда биржаның 
барлық операциялары бойынша таза залал)

базисный - базистік (тараптар деривативтік ке лі сім-
шарт талаптары бойынша алмасуға келісетін мəн)

базисный баланс - базистік теңгерім (ресми сақтық 
қорлар шоттары қозғалысының теңгерімі)

базисный взвешенный индекс - базистік өлшем дел-
ген индекс

базисный год - базистік жыл (белгілі бір көрсеткіштің 
ағымдағы деңгейі салыстырылатын кезең)

базисный день - базистік күн
базисный индекс цен - базистік баға индексі (ағым да-
ғы кезең бағасының салыстыру негізі ретінде қа был-
дан ған кезеңнің бағасына қатынасы)

базисный метод - базистік əдіс
базисный платежный баланс - базистік төлем тең ге-
рі мі (ағымдағы төлем теңгерімі мен ұзақ мерзімді 
капиталдар қозғалысының теңгерімі)

базисный пункт - базистік пункт, базистік байна 
(пайыздың жүзден бірі, облигацияның, вексельдің, 
басқа да бағалы қағаздардың табыстылығындағы 
өзгерістерді өлшеу кезінде қолданылатын ең тө мен-
гі өлшем бірлігі) 

базисный риск - базистік тəуекел (мерзімді мə мі ле лер-
де гі қолма-қол ақшалай баға мен фьючерстік баға 
арасындағы қолайсыз арақатынас тəуекелі)

базисный своп - базистік своп (мөлшерлемесі ауыт-
қы ма лы бір міндеттеме мөлшерлемесі басқа бір мін-
дет те ме ге айырбасталатын пайыздық своп) 

базисный сорт - базистік сұрып (келісімшартта стан-
дарт тық сұрып ретінде қаралатын тауар сұрыпы)

базисный ссудный про цент - базистік несие пайызы
базовая валюта - базалық валюта
базовая рыночная сто имость - базалық нарықтық 
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құн (бағалы қағаздар тобының орташа нарықтық 
бағасы)

базовая ставка банка - банктің базалық мөлшерлемесі 
(банктің беретін несие түрлеріне пайыз есептеу 
үшін бастапқы шама ретінде белгілейтін жылдық 
пайыздық мөлшерлемесі)

базовая ставка процентов - пайыздардың базалық 
мөлшерлемесі

базовая цена - базалық баға 
базовые активы - базалық активтер 
базовые компоненты банковского дела - банк ісінің 
базалық компоненттері

базовый год - базалық жыл
базовый период - базалық кезең
байдаун - байдаун (қарызгердің бір жолғы аванстық 
төлемі)

байз / байза - байз / байза (Оманның ұсақ ақшасы)
байт - байт (ақпарат мөлшерін өлшеу бірлігі)
“бак” - “бак” (1 доллар деген мағынаны білдіретін 
жаргон сөз)

баксы - бакс (доллардың ауызекі сөйлеу тіліндегі 
атауы)

баланс - теңгерім (1. фирманың, компанияның белгілі 
бір кезеңдегі активтерін, пас сив те рін, акционерлік 
капиталын салыстыру жолымен сипаттайтын көр-
сет кіш тер жүйесі; 2. əлеуетті мүмкіндіктер мен 
олардың пайдаланылуы арасындағы арақатынас)

баланс активный - актив теңгерім
баланс банка - банк теңгерімі (тартылған жəне мен-
шік ті қаражаттың жай-күйі, оның көзі, несиеге 
жəне басқа операцияға орналастырылуы көр се ті ле-
тін бухгалтерлік теңгерім)

баланс банка на определенную дату - банктің белгілі 
бір күнгі теңгерімі

баланс биржи - биржа теңгерімі (биржаның ак тив те-
рі мен пассивтерін сипаттайтын құн дық көр сет-
кіш те рі нің жиынтық ақ па ры)

баланс бухгалтерский - бухгалтерлік теңгерім (кə-
сіп орын ның, фирманың қаржы жəне шаруашылық 
жай-кү йін сипаттайтын көрсеткіштердің жиын-
тық ақ па ры нан құралатын бухгалтерлік есеп 
құжаты)

баланс бюджетный - бюджет теңгерімі
баланс бюджетных учреждений - бюджеттік мекеме-
лер теңгерімі (бюджеттік мекемелер қаржысының 
жай-күйін, оның шы ғы сын, қаражат көздерін си-
паттайтын бухгалтерлік теңгерім)

баланс в учете - есептегі теңгерім (фирма қар жы сы-
ның есепті жылғы 31 жел тоқ сан да ғы жай-күйін 
көр се те тін құжат)

баланс в целом - жалпы теңгерім (банкте, бухгалте-
рияда қолданылатын салыстырып тексеру əдісі)

баланс, выраженный в денежном исчислении - ақша 
есебімен тұлғаланған теңгерім

баланс государственного бюджета - мемлекеттік 
бюджет теңгерімі (мемлекеттің ақшалай кірісі мен 
шығысының арақатынасы)

баланс данных - деректер теңгерімі
баланс движения капи тала - капитал қозғалысының 
теңгерімі

баланс движе ния краткосрочных капиталов - қысқа 
мерзімді капиталдар қозғалысының теңгерімі

баланс движения кредитов - кредит қозғалысының 
теңгерімі

баланс денежных доходов и расходов - ақшалай кіріс 
пен шығыс теңгерімі

баланс денежных поступлений и платежей - ақшалай 
түсімдер мен төлемдердің теңгерімі

баланс денежных средств - ақшалай қаражат теңгерімі
баланс депо - депо теңгерімі, қор теңгерімі (қордың 
жинақталмалы шоттарының жай-күйі туралы 
депозитарийдің белгілі бір күнге жасаған есебі)

баланс доходов и расходов - кіріс пен шы ғыс теңгерімі 
(қаржы теңгерімі, оның бө лім де рін де белгілі бір 
уақыт ішіндегі кі ріс пен шығыстың көздері мен 
шамасы көр се ті ле ді жəне олардың сай келуі немесе 
тең ге рім нің бір бөлігінің екіншісінен асып түсуі 
анық та ла ды; кəсіпорынның қаржы жоспары)

баланс инвестиционного банка - инвестициялық банк 
теңгерімі

баланс ипотечного банка - ипотекалық банк теңгерімі
баланс исламского банка - ислам банкі теңгерімі
баланс исполнение сметы расходов - шы ғыс сме та-
сы ның орындалуы теңгерімі (са лыс ты рыл ған шот-
тар дың жəне бух гал тер лік есеп шоттары бойынша 
айналымдардың негізінде жасалатын теңгерім)

баланс коммерческого банка - коммерциялық банк 
тең ге рімі (банк операцияларының белгілі бір күнгі кө-
ле мі мен құрылымын ашатын қаржылық есептеме)

баланс компенсационный - өтемдік теңгерім (қарыз-
гер дің банкіде депозит ретінде ұстауға тиіс ком-
мер ция лық несие бөлігі)

баланс кредитовый - кредиттік теңгерім (клиенттің 
шотындағы оң қалдық)

баланс матричный - матрицалық теңгерім, қа лып та-
ма лық теңгерім (ақша ағынын ашып көрсету, тең ге-
рім активтері мен пассивтерін байланыстыру мақ-
са ты мен қалыптама түрінде жасалатын теңгерім)

баланс Международного банка экономического раз-
вития - Халықаралық экономикалық даму банкінің 
теңгерімі

баланс Международного инвестиционного банка - 
Халықаралық инвестициялық банк теңгерімі

баланс международной задолженности - халық ара-
лық берешек теңгерімі

баланс международных расчетов - ха лық ара лық 
есеп айырысу теңгерімі (бір ел дің барлық ақшалай 
талаптары мен мін дет те ме ле рі нің, түсімдері мен 
төлемдерінің басқа елдерге қатысты арасалмағы)

баланс Национального Банка - Ұлттық Банк тең ге рі-
мі (сырттан тартылған жəне меншікті қа ра жат-
тың жай-күйін, құралу көздерін, несие операциялары 
мен басқа да операцияларға орналастырылуын көр-
се те тін бухгалтерлік есеп)
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баланс отчетный - есеп беру теңгерімі, есептемелік 
теңгерім

баланс офи циального финансирования - ресми қар-
жы ландыру теңгерімі

баланс официальных расчетов - ресми есеп айырысу 
теңгерімі

баланс платежей - төлем теңгерімі (белгілі бір уақыт 
ішінде елге шетелден түскен валюталық түсімдер 
мен елдің шетелде төлеген төлемдері арасындағы 
арасалмақты сипаттайтын жүйе)

баланс платежей по клиринговым расчетам - кли-
рин гі лік есеп айырысу бойынша төлем теңгерімі 
(ком па ния лардың төлем міндеттемелері немесе 
өзара талаптары бойынша қолма-қол ақшасыз есеп 
айырысу теңгерімі)

баланс по исполнению бюджета - бюджеттің ат қа-
ры луы теңгерімі (бюджет қаражатының жұмсалу 
бағытын, оның белгілі бір күнгі құралу көзін сипат-
тайтын бухгалтерлік теңгерім)

баланс по текущему счету - ағымдағы шот бойынша 
теңгерім

баланс по текущим операциям - ағымдағы операция-
лар бойынша теңгерім

баланс, под веденный министерством финансов 
- қар жы министрлігі қорытындылаған теңгерім 
(Ұлыбритания)

баланс подробный - егжей-тегжейлі теңгерім
баланс постоянных пропорций - тұрақты үйлесімдер 
теңгерімі (бағалы қағаздар қоржынын басқару бағ-
дарламасы)

баланс предварительный - алдын ала теңгерім 
(кассалық операциялар журналын қоса бухгалтерлік 
кітаптағы барлық теңгерімдердің ақпары)

баланс пробный - сынамалық теңгерім (бас бух гал-
тер лік теңгерім шоттарындағы дебеттік жəне 
кре диттік қалдықтар сомасының тепе-теңдігін 
тексеру үшін пайдаланылатын теңгерім)

баланс проверочный - тексермелік теңгерім
баланс расчетный - есеп айырысу теңгерімі, есептесу 
тең ге рі мі (елдің басқа елдерге қатысты ақшалай та-
лаптары мен міндеттемелерінің арақатынасы)

баланс сальдовый - сальдо теңгерімі, қалдық тең ге рі-
мі (бухгалтерлік есеп шоттарының белгілі бір күнгі 
қалдықтарын көрсететін бухгалтерлік теңгерім)

баланс сберегательного банка - жинақ банктің тең ге-
рімі

баланс совокупный - жиынтықты теңгерім
баланс сопоставительный - салғастырмалы теңгерім
баланс сравнительный - салыстырмалы теңгерім
баланс счета - шот теңгерімі (бухгалтерлік есепте 
кредиттік өткізбе сомасы мен де бет тік өткізбе 
сомасының арасындағы айырма)

баланс текущий - ағымдағы теңгерім
баланс федерального резервного банка - фе де рал дық 
сақтық қор банкінің теңгерімі (АҚШ)

баланс финансирования из внешних источников - 
сыртқы көздерден қаржыландыру теңгерімі 

баланс финансовый - қаржы теңгерімі
баланс финансовых затрат - қаржы шығынының 
теңгерімі

баланс финансовых операций с капиталом - капи-
талмен жасалатын қаржы операцияларының тең ге рі-
мі (капиталдың шетелге əкетілуін жəне шетелден 
əкелінуін көрсететін шот)

баланс финансовых ресурсов - қаржы ресурс та ры ның 
теңгерімі (елдің барлық кірістері мен шы ғыс та ры-
ның теңгерімі)

баланс чистой ликвидности - таза өтімділік теңгерімі, 
таза өтемпаздық теңгерімі

баланс чистый - таза теңгерім
баланс эмиссионный - эмиссиялық теңгерім
баланс-брутто - брутто-теңгерім, жалпы теңгерім
балансирование - теңгеру
балансирование валютное - валюталық теңгеру, ва-
лю та лық теңгерім

балансирование счетов - шоттарды теңгерімдеу
балансировать - теңгерімдеу, безбендеу (бухгалтерлік 
есепте: теңгеру, теңгерімді жиынтықтау)

балансировать статью расчетов - есеп айырысу ба-
бын теңгерімдеу

балансировать счет - шотты теңгерімдеу
балансировка - теңгерме, безбендеу (бапты нысандық 
жəне мазмұндық тұрғыда теңгеру, теңгерімге 
келтіру)

балансирующая статья - теңгерімдеуші бап
балансирующие показатели - теңгерімдеуші көр-
сет кіш тер (банк жүйесінің пассивінде туындайтын 
ресурстарға баламалы қаражат: алтын, валюта, 
борышқорлық талаптар, шаруашылық несие)

балансирующий счет - теңгерімдеуші шот
балансовая бухгалтерская книга - бухгалтерлік 
теңгерім кітабы

балансовая ведомость - теңгерімдік тізімдеме
балансовая выписка - теңгерімдік көшірме (металл 
жəне қағаз ақшалардың күн сайын жасалатын 
тізбесі)

балансовая облигация - теңгерімдік облигация
балансовая оценка акции - акцияны теңгерімдік 
бағалау

балансовая стоимость актива - активтің теңгерімдік 
құны (активтің бухгалтерлік есеп деректері бо-
йынша құны)

балансовая стоимость активов ценных бумаг - ба ға-
лы қағаздар активтерінің теңгерімдік құны

балансовая стоимость акций - акциялардың тең ге-
рім дік құны (акциялардың заңды тұлға теңгерімінде 
көрсетілетін құны)

балансовая стоимость компании на обыкновенную 
акцию - компанияның жай акциясының теңгерімдік 
құны

балансовая стоимость ценной бумаги - бағалы қағаз-
дың теңгерімдік құны

балансовое финансирование - теңгерімдік қаржы-
лан ды ру (ішкі жəне сыртқы қаржыландыру көз де рі 
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есе бі нен қосымша ақшалай қаражатты шо ғыр лан-
ды ру)

балансовые показатели - теңгерімдік көрсеткіштер
балансовые соотношения - теңгерімдік арасалмақ, 
теңгерімдік арақатынас

балансовые статьи бухгалтерского баланса - бух гал-
терлік теңгерімнің теңгерімдік баптары

балансовые счета - теңгерімдік шоттар (бух гал тер лік 
есеп шоттары, ондағы көр сет кіш тер бухгалтерлік 
теңгерімде көрсетіледі)

балансовые убытки - теңгерімдік залал
балансо вый валютный курс - теңгерімдік валюталық 
бағам

балансовый дебет - теңгерімдік дебет
балансовый капитал - теңгерімдік капитал
балансовый контроль - теңгерімдік бақылау
балансовый кредит - теңгерімдік кредит
балансовый коэффи циент - теңгерімдік коэффициент
балансовый отчет - теңгерімдік есептеме (есеп беру)
балансо вый отчет в виде счета - шот түріндегі тең ге-
рімдік есептеме (есеп беру)

балансовый риск - теңгерімдік тəуекел (қатер)
балан совый сертификат - теңгерімдік сертификат
балансовый счет - теңгерімдік шот (шоттағы нақты 
ақшалай қаражат)

балансовый счет депо - теңгерімдік депо шот, тең-
ге рім дік қор шоты (қордың тіркеу шоттарында 
есептелетін бағалы қағаздар қордың теңгерімін нақ-
ты иеленушілері немесе сақталатын орны бойынша 
бөліп көр сет пей, енгізуге арналған жи нақ та ма лы 
депо шот)

балансовый трансферт - теңгерімдік трансферт 
(өзінің атаулы бағалы қағазға меншік құқығын аты 
көрсетілмей берілетін тұл ға ға табыстау туралы 
осы бағалы қағаз иесі қол қойған құжат)

балконная группа - балкондық топ, балкон тобы 
(міндеттемелері бағалы қа ғаз ды ор на лас ты ру ға 
кепілдік бе ру ші лер ді кі нен аз, бі рақ екінші дəрежедегі 
ан дер рай тер лер ді кі нен көп андеррайтерлер тобы)

баллон - баллон (несие бөліктеп емес, толық сомамен 
бір мерзімде қайтарылуға тиіс дегенді білдіретін 
термин)

баллонный процент - баллондық пайыз (облигациялар 
бойынша ең жоғары купондық деңгей)

баллотирование - дауысқа салу
баллотировка - дауысқа салу (биржада мə се ле ні ашық 
не жасырын дауыс беру жолымен шешу)

Балтийская международная биржа фрахтовых фью-
черсов - кіре (тасымал) фью черс те рі нің халықаралық 
Балтық биржасы

Балтийская товарная и фрахтовая биржа - Балтық 
тауар жəне кіре (тасымал) биржасы (Лондон)

бальбоа - бальбоа (Панаманың ақша бірлігі)
бан - бан (Румынияның ұсақ ақшасы)
бандероль - бандероль (1. акциз не баж тө лен  ге  нін 
білдіретін тауар құлақшасы; 2. банк те қағаз ақ ша-
ны буып-түю үшін қолданы ла тын тығыз ақ қағаз 
таспа; 3. пош та жө нелтімі)

банк - банк (уақытша бос ақшалай қа ра жат ты шо-
ғыр ландырып, кəсіпорындарға, жеке адамдарға не-
сие, қарыз түрінде беретін, елдегі ақша айналысын 
реттейтін қаржы-несие мекемесі)

банк авизующий - авизолаушы банк (экспортшы-ел-
де əрекет ететін, шетел банкі үшін аккредитивке 
қызмет көрсететін, экспортшыға аккредитивтің 
ашылғанын хабарлайтын банк)

банк автоматизированный - автоматтанды рылған 
банк

банк агентский - агент банкі (шетелдік банк тің мүд-
десіне əрекет ететін банк; ірі банк тер несие қыз ме-
тін көрсетуге уəкілеттік берген банк)

банк агропромышленный - аграрлық-өнеркəсіптік 
банк

банк акцептный - акцептілік банк (аударма вексель 
кепілдігімен ақшалай несие беруге ма ман дан ды рыл-
ған қаржы ұйымы)

банк акцептующий - акцептеуші банк 
банк, акцепты которого пригодны для переучета в 
централь ном банке - акцептісі (ризалығы) орталық 
банкіде қайта есепке алу үшін жарамды банк 

банк акционерный - акционерлік банк (ак цио нер лік 
компания нысанында құрылған банк)

Банк Англии - Англия банкі (Ұлыбританияның ор та-
лық банкі)

банк ассоциированный - қауымдастырылған банк
банк банков - банктер банкі (басқа банктер мен қар-
жы-несие ұйымдарының қызметін ба қылаушы ор-
та лық банк)

банк бенефициара - бенефициар банкі
банк бесфилиальный - филиалсыз банк (операциясы 
негізгі банкіде жүргізілетін банк)

банк биржевой - биржалық банк (қаржы-несие база-
сын биржалық мəмілеге тартуға ма ман дан ды рыл-
ған банк)

банк брокерский - брокерлік банк (брокерлік қыз мет-
тер көрсететін банк)

банк валютный - валюталык банк
банк ведущий - жетекші банк
банк в ведущем финансо вом центре - жетекші қаржы 
орталығындағы банк

банк, ведущий регистр ценных бумаг корпорации - 
корпорацияның бағалы қағаздар тіркелімін жүргізуші 
банк

банк венчурный - венчурлік банк, тəуекелшіл банк 
(тəуекелдік жобаларды, мыс., нəти же сі белгісіз 
не тым ұзақ уақытқа созылатын талдамаларды, 
несиелендіру үшін құ ры ла тын банк)

банк взаимного кредита - өзара кредит банкі
банк взаимо-сберегательный - өзара жинақ банкі 

(ак цио нер лік, құрылтай капиталы жоқ, са лым шы-
лар дың өзара бірлестігі шеңберінде əрекет ететін 
банк)

банк, взимающий комиссионные при инкассиро-
вании чека - чекті инкассолау кезінде комиссиялық 
алым өндіріп алушы банк
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банк, включенный в межбанковскую систему расче-
тов - банк аралық есеп айырысу жүйесіне қосылған 
банк

банк, владельцем которого является негр - негр 
иеленушісі болып табылатын банк (АҚШ)

банк, владеющий контроль ным пакетом акций 
другого банка - басқа банк ак ция ла ры ның бақылау 
пакетін иеленуші банк

банк внешнеторговый - сыртқы сауда банкі (экспорт-
ты несиелендіретін, экспорттық несиені сақ тан ды-
ра тын арнаулы несие институты)

Банк внешнеэкономической деятельности (Внешэ-
кономбанк) - Сыртқы экономикалық қызмет банкі 
(Сыртэкономбанк)

банк внутренний - ішкі банк
Банк всемирный - Дүниежүзілік банк (БҰҰ жү йе сін-
де гі үш халықаралық қаржы ұйы мы нан құралған 
топ: Халықаралық жаңғыру жəне даму банкі, Ха-
лық ара лық даму қа уым дас ты ғы, Халықаралық қар-
жы корпора циясы) 

банк второстепенный - екінші дəрежелі банк
банк, выдающий аккредитивы - аккредитивтер беру-
ші банк

Банк, выплачивающий по поручению и за счет 
компании проценты и дивиденды - компанияның 
тапсыруымен жəне есебінен пайыз бен дивиденд 
төлеуші банк

банк, выполняющий функции хранения ценных 
бумаг для взаимного фонда - өзара қор үшін бағалы 
қағаздарды сақтау атқарымын орындаушы банк

банк, выпускающий кредитные карточки - несие 
карточкаларын шығарушы банк

банк, выступающий главным гарантом при раз-
мещении выпуска ценных бумаг - бағалы қағаздар 
шығарылымын орналастыру кезінде басты кепілгер 
болушы банк

банк, гарантирующий оплату векселя путем нане-
сения надписи об авале - аваль туралы жазба жазу 
жолымен вексельдің төлемақысын төлеуге кепілдік 
беруші банк

банк головной - бас банк
банк городской - қалалық банк
банк государственный - мемлекеттік банк (мемлекет 
меншігіндегі жəне мемлекеттік органдар бас қа ра-
тын банк)

Банк Греции - Грекия банкі
банк данных - деректер жинақтамасы, деректер қоры 

(көпшілік пайдалана алатындай жерде шо ғыр лан ды-
рыл ған ақпарат жиынтығы)

банк дебитора - дебитор банкі
банк, действующий по юрисдикции штата - штаттың 
хұкімі бойынша əрекет етуші банк ((АҚШ)

банк деловой - іскерлік банк
банк депозитный - депозиттік банк (халықтан салым 
қабылдайтын банк)

банк держателя кре дитной карточки - несие карточ-
касын ұстаушының банкі

Банк для внеш ней торговли - Сыртқы саудаға ар нал-
ған банк (КСРО-да 1988 жылдан 1991жылға дейін 
жұмыс істеді)

Банк для внешнеэкономической деятель ности 
- Сырт қы экономикалық қызметке ар нал ған банк 
(КСРО-да жұмыс істеп тұрды)

Банк для тор говли с Россией - Ресеймен саудаға ар-
нал ған банк (Лондонда 1932 жылға дейін жұмыс 
істеп тұрды)

банк доверительно-сберегательный - се нім гер лік-
жинақ банкі (жинақ ақша жəне се нім гер лік опера-
ция ларды жүргізетін əмбе бап банк)

банк дол госрочного земельного кредита - ұзақ мер-
зім ді жер несиесі банкі

банк долгосрочного кредита для мелких и средних 
ком паний - майда жəне орташа компанияларға ар-
нал ған ұзақ мерзімді несие банкі (Великобритания)

банк долгосрочного кредитования - ұзақ мерзімдік 
не сиелендіру банкі

банк долгосрочных вложений - ұзақ мер зім ді жұм са-
лым банкі (күрделі қаржы жұм са лы мын не сие лен ді-
ре тін жəне қар жы лан ды ра тын банк)

банк дочерний - еншілес банк (ашық немесе жа бық 
тұрпатты, не жауапкершілігі шектеулі қо ғам ны-
са нын да ғы дербес банк ұйымы, мұнда ак ция лар дың 
(үлеспұлдардың) 100 %-ы немесе көп бөлігі басты 
халықаралық банкке тиесілі)

банк драйв-ин - драйв-ин банк (қызметін көліктен 
түспей-ақ пайдалануға болатын банк)

банк жилищного строительства - тұрғын үй құры лы-
сы банкі 

банк жилищно-коммунального хозяйства - тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық банкі

банк жиро - жиро банк (Еуропадағы жирошоттар 
жү йе сі, мұнда бір банкідегі клиенттер бір-бірімен 
ті ке лей бухгалтерлік өткізбе жолымен есеп айырыса 
алады)

банк, завершающий сдел ку в которой участвовало 
несколько банков - бірнеше банк қатысқан мəміле 
жасасушы банк

банк, завершающий сделку консорциума - консор-
циум мəмілесін аяқтайтын банк

банк заемщика - қарызгер банкі
банк земельный - жер банкі (негізінен жерді кепілге 
алып ұзақ мерзімді несие беретін банк)

банк, извеща ющий бенефициара об открытии ак-
кредитива - бенефициарға аккредитивтің ашылғаны 
туралы хабарлаушы банк

банк, имеющий дело с кредитно-финансовыми 
института ми, а не с отдельными клиентами - же-
келеген клиенттермен емес, несие-қаржы институт-
тарымен істес банк

банк, имеющий счет в другом банке - басқа банкіде 
шоты бар банк

банк импортера - импортшы банкі (импортшының 
ағым да ғы валюталық шоты ашылған жəне соның 
тапсырмасымен келісімшарт бойынша шеттен əке-
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лі не тін тауарлар үшін есеп айырысатын уə кі лет ті 
банк) 

банк импортный - импорттық банк
банк инвестиционный - инвестициялық банк 

(көбінесе жаңадан негізгі қор құру аясындағы ұзақ 
мерзімді күрделі қаржы жұмсалымымен байланыс-
ты операцияларға мамандандырылған банк)

банк инициатора - бастамашы банкі (аударымға ын-
тагер үшін қаржы агентінің рөлін атқарушы банк) 

банк, инициирующий совместную ссуду несколь-
ких банков - бірнеше банктің бір лес кен несиесіне 
ынтагерлік білдіруші банк

банк инкассирующий - инкассолаушы банк (жолдау-
шы банктен түскен вексель бойынша қаражатты 
алатын банк)

банк, инкассирую щий суммы по долговому доку-
менту - борышкерлік құжат бойынша соманы инкас-
солаушы банк

банк инновационный - инновациялық банк, жа ңарт-
па лы банк (технологиялық жəне ұйым дас ты ру-бас-
қа ру аясындағы жаңа енгізілімді қар жы лан ды ру шы 
жəне несиелендіруші банк)

банк иностранный - шетелдік банк (капиталы 
ішінара не толық шетел са лым шы ла ры ның есебінен 
жа сақ талатын банк)

банк ипотечный - ипотекалық банк (жылжымайтын 
мү лік кепілдігімен ұзақ мерзімді ақшалай несие бе-
ре тін, сондай-ақ кепілге салынған жылжымайтын 
мү лік пен қам сыз дан ды рыл ған кепілхат шығаратын 
банк)

банк исламский - ислам банкі
банк исполняющий - атқарушы банк
банк, испытывающий затруднения - қиын дық қа 
ұшырап отырған банк

Банк Канады - Канада банкі (Канаданың ор та лық 
банкі)

банк кастодиальный - кастодиандық банк (клиенттің 
бағалы қағаздары мен өзге де қаржылық активтерін 
сақтайтын, сондай-ақ осы бағалы қағаздарды 
басқаратын банк)

банк квазигосударственный - мемлекеттік сыңайлы 
банк (жеке меншіктегі, бірақ мемлекет бақылайтын 
банк)

Банк Китая - Қытай банкі (Қытайдың орта лық банкі)
банк клиринговый - клирингілік банк (есеп айырысу 
палатасына мүше банк)

банк коммерческий - коммерциялық банк (өнеркəсіп 
пен саудаға қысқа мерзімді несие беруге, жеке тұл-
ға лар ға түрлі банк қыз ме тін көрсетуге ма ман дан-
ды рыл ған банк)

банк коммерческих данных - коммерциялық деректер 
қоры

банк коммунальный - коммуналдық банк (несие, 
есеп айырысу, кассалық, т.б. банк операцияларын 
орын дау ға, сондай-ақ тұрғын үй жəне коммуналдық 
ша руа шы лықты, денсаулық сақтау мекемелерін, 

тұр мыс тық қызмет көрсету кəсіпорындарын қар-
жы лан ды ру ға мамандандырылған банк)

банк консорциальный - концорциалдық банк 
(акционерлік тұрпаттағы бірлескен көп ұлтты банк 
мекемесі)

банк консорциумный - консорциумдық банк (бірнеше 
банк тең үлесте акционерлерлік ететін ма ман дан-
ды рыл ған банк)

банк, контролиру емый неграми - негрлер бақылай-
тын банк (АҚШ)

банк кооперативный - кооперативтік банк (тауар 
өн ді ру ші лер несие жəне басқа банк қызметтері жө-
нін де гі өзара қажеттерін қанағаттандыру үшін 
үлес кер лік негізде құратын мамандандырылған 
несие-қаржы мекемесі)

банк, который имеет счет в другом банке - басқа 
банкте шоты бар банк (США)

банк кредитный - кредиттік банк 
банк кредитора - несиегер банкі
банк, кредитующий биржевые сделки - биржалық 
мəмілеге несие беруші банк

банк крупного финансового центра - ірі қаржы орта-
лы ғының банкі

банк межгосударственный - мемлекет аралық банк
Банк международных расчетов (БМР) - Ха лық ара-
лық есеп айырысу банкі (Базель, Швейцария)

банк мелиоративный - мелиоративтік банк
банк мировой - əлемдік банк (БҰҰ жанындағы үкімет 
аралық қаржы ұйымдары жүйесі, оған Халықаралық 
валюта қорына мүше: Халықаралық жаңғыру жəне 
даму банкі, Халықаралық даму қауымдастығы, 
Халықаралық қаржы корпорациясы кіреді)

банк многонациональный - көп ұлттық банк
банк моделей - үлгілер қоры, үлгілер жинақтамасы 

(нарық қайраткерлерінің неғұрлым оңтайлы 
маркетингілік шешімдер қабылдауына мүмкіндік 
беретін математикалық үлгілер жинағы)

банк мошеннический - алаяқтықпен айналысушы 
банк

банк муниципальный - муниципалдық банк 
(жергілікті өзін-өзі басқару органдарының құ рыл-
тай шы лы ғымен құрылатын коммерциялық банк)

банк мутуальный - мутуалдық банк (жер гі лік ті дең-
гей дегі кооперативтік несие банкі)

банк, на который выписан чек - чек жа зыл ған банк
банк, наиболее ак тивно оперирующий на денежном 
рынке - ақша нарығында неғұрлым белсенді опера-
ция жасаушы банк

банк народный - халық банкі, халықтық банк
банк, находящийся в бедственном положении - мүш-
кіл халдегі банк

банк, находящийся в государственной собственнос-
ти - мемлекет меншігіндегі банк

банк, находящийся в денежном центре - ақша ор та-
лы ғында орналасқан банк

банк национальный - ұлттық банк (1. ұлт тық ка пи-
тал ға толық не ішінара тиесілі, со ның мүддесі үшін 
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əре кет ететін банк; 2. кей бір елдерде, соның ішінде 
Қа зақ стан да ор та лық банктің атауы)

банк, не вхо дящий в состав расчетной палаты - есеп 
айырысу палатасының құрамына кірмейтін банк

банк, не зарегистриро ванный как корпорация - кор-
порация ретінде тіркелмеген банк

банк, не являю щийся членом Федеральной резер-
вной системы США - АҚШ-тың Федералдық сақ-
тық қор жүйесіне мүше болып табылмайтын банк

банк неакционерный - бейакционерлік банк, акцио-
нер лік емес банк

банк небанковский - банкке жатпайтын банк
банк независимый - тəуелсіз банк 
банк несостоятельный - дəрменсіз банк
Банк новых эко номических проектов - Жаңа эконо-
микалық жобалар банкі (Болгария)

банк, обрабатывающий документы (напр., чеки) - 
құ жаттарды (мыс., чектерді) өңдеуші банк

банк, обслуживающий другие кредитные институ-
ты - басқа несие институттарына қызмет көрсетуші 
банк

банк, обслуживающий клиентов непосредственно в 
автомо биле - клиенттерге тікелей автомобильде қыз-
мет көрсетуші банк

банк, обслуживающий крупные и средние пред-
приятия - ірі жəне орта кəсіпорындарға қызмет көр-
се те тін банк

банк, обслуживающий мел кую клиентуру - майда 
клиенттерге қызмет көрсетуші банк

банк, обслуживающий население и мелкий бизнес - 
халық пен ұсақ бизнеске қызмет көрсететін банк

банк, обслужива ющий открытый у него счет дру-
гого банка - өзінде ашылған басқа банктің шотына 
қыз мет көрсетуші банк

банк, обслуживающий средние и крупные пред-
приятия - орта жəне ірі кəсіпорындарға қызмет көр-
се ту ші банк

банк одной из стран континентальной Европы - 
құр лық тық Еуропа елдерінің бірінің банкі

банк опекунский - қамқоршылық банк
банк оптовый - көтерме сауда банкі 
банк, организованный по плану Морриса - Мор-
рис жоспары бойынша ұйым дас ты рыл ған банк 
(тұтынушылық несие беру үшін)

банк основной - негізгі банк 
банк, осуществляющий валютные операции - валю-
та операциясын жүзеге асырушы банк

банк, осуществляющий кредитные операции по 
экспорту - экспорт бойынша несие операцияларын 
жүзеге асырушы банк

банк, осуществляющий основные операции за рубе-
жом - негізгі операцияларын шетелде жүзеге асыру-
шы банк

банк, открывающий аккредитив - аккредитив ашу-
шы банк

банк, открывший ак кредитив - аккредитив ашқан 
банк

банк оффшорный - оффшорлық банк
Банк Париба - Париба банкі (Франция)
банк первого поко ления - бірінші буындағы банк
банк первого уровня - бірінші деңгейдегі банк
банк первоклассный - бірінші сыныпты банк
банк, переводящий средства - қаражат аударушы банк 

(чекке, өзге де қаржы құжаттарына ие тұлға олар-
ды төлеуге ұсынатын банк) 

банк, передающий безбумажные проводки в автома-
тическую расчетную палату - қағазсыз өткізбені ав-
томатты есеп айырысу палатасына табыстаушы банк

банк передвижной - көшпелі банк
банк плательщика - төлемші банкі
банк по кредитованию жилищного строительства - 
тұрғын үй құрылысын несиелендіру банкі

банк по кредитованию сельского хозяйства - ауыл 
шаруашылығын несиелендіру банкі

банк по кредито ванию сельскохозяйственных 
коопе ративов - ауыл шаруашылық кооперативтерін 
несиелендіру банкі (АҚШ)

банк по обмену валюты - валюта айырбастайтын банк
банк подтверждающий - қуаттаушы банк, растаушы 
банк

банк, пользующийся солидной репутацией - сали қа-
лы беделге ие банк 

банк получателя денег по аккредитиву - аккредитив 
бойынша ақша алушының банкі

банк получателя средств - қаражат алушы банкі
банк потребительский - тұтынушылар банкі
банк потребительского кредита - тұ ты ну шы лар не-
сие сі нің банкі, тұ ты ну шы лық несие банкі (халыққа 
тұтынушылық несие беруге маманданған банк)

банк почтово-сберегательный - пошталық-жинақ 
банкі (ұйымдық жағынан пошта желісімен біріккен 
жинақ банкі)

банк почтовый - пошталық банк (пошта бө лім ше ле-
рі мен тікелей байланысқан жəне солар арқылы банк 
операцияларын жүзеге асыратын несие ұйымы)

банк правительства - үкімет банкі
банк, практикующий мо шенничество - айлакерлік 
жасауға əдеттенген банк

банк, предоставля ющий краткосрочные ссуды на 
денежном рынке - ақша нарығында қысқа мерзімді 
несие беруші банк

банк, предъявляющий чек к оплате - төлеуге чек 
ұсынушы банк

банк, принимающий на хранение ценности - құн ды-
лық тарды сақтауға қабылдаушы банк

банк, принимаю щий на хранение ценные бумаги - 
бағалы қағаздарды сақтауға қабылдаушы банк 

банк проблемный - проблемалы банк (сенімділігі тө-
мен банк)

банк провинциальный - провинциялық банк
банк, производящий вып лату по аккредитиву - ак-
кредитив бойынша төлемақы төлеуші банк

банк, производящий обмен валюты - валюта айырба-
сын жүргізетін банк
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банк, производящий прием и оплату документов 
- құ жат тарды қабылдау жəне төлеу ісін жүргізетін 
банк 

банк промышленный (промбанк) - өнеркəсіп банкі
банк, процентные ставки которого используются 
при расчете ставок-ориентиров - мөл шер ле ме-бағ-
дар ларды есептеу кезінде пайыздық мөл шер ле ме ле рі 
пайдаланылатын банк

Банк развития - Даму банкі (өнеркəсіпке, ауыл ша руа-
шы лы ғы на, құрылысқа жəне басқа салаларға ұзақ 
мерзімді несие берумен айналысатын арнаулы мем-
ле кет тік жəне жартылай мемлекеттік ин вес ти-
ция лық институт)

Банк развития Казахстана - Қазақстанның даму банкі
банк развития сообщества - қоғамдастықты дамыту 
банкі

банк, размещающий ценные бумаги - бағалы қағаз-
дар ды орналастырушы банк

банк рамбурсированный - рамбурсталған банк (экс-
портшы банкте корреспонденттік шоты жоқ им-
портшы банкпен есеп айырысатын корреспондент-
банк)

банк рамбурсный - рамбурстық банк 
банк, расположенный в зоне Персидского залива - 
Парсы шығанағы аймағында орналасқан банк

банк, располо женный в центральном резервном 
городе - орталық сақтық қор қаласында орналасқан 
банк

банк расчетный - есеп айырысу банкі
банк реального кредита - нақты несие банкі
банк региональный - аймақтық банк
банк резервный - сақтық банкі
банк референсный - референстік банк 
банковский референс - банк референсі (банктің осы 
банк тəртібін бұзбаған клиенті туралы ақпарат 
баяндалған хаты)

банк розничный - бөлшек сауда банкі (халыққа жəне 
шағын бизнеске қызмет көрсететін банк)

банк с застрахованными депозитами - депозитпен 
сақтандырылған банк

банк с инвестиционным участием - инвестиция қа-
ты сатын банк

банк с ограниченными услугами - қызмет көрсетуі 
шектеулі банк

банк с разветвлен ной системой филиалов - филиал-
дар жүйесі тармақталған банк

банк самообслужива ния - өзіне-өзі қызмет көрсету 
банкі

банк сберегательный - жинақ банкі (тұрғын ха лық-
тың жинақ ақшасы мен уақытша бос ақшалай қа ра-
жа тын тартумен айналысатын несие мекемесі)

банк сельскохозяйственный (сельхозбанк) - ауыл 
ша руа шы лы ғы банкі

банк смешанный - аралас банк (1. шетел капиталы 
қатысатын банк; 2. мемлекеттік жəне жеке капи-
талдар қатысатын жартылай мемлекеттік банк)

банк со смешанным капиталом - аралас капиталды 
банк

банк совместный - бірлескен банк
банк сого - сого банкі (жебеуші банк)
банк, создавший сеть филиалов - филиалдар желісін 
құрған банк

банк, созданный в соответствии с Законом Эджа - 
Эдж Заңына сəйкес құрылған банк 

банк, созданный на основе Закона о банках - Банк-
тер туралы заң негізінде құрылған банк (Канада) 

банк, созданный на основе королевского де-
крета - Король декреті негізінде құрылған банк 
(Ұлыбритания)

Банк социального развития - Əлеуметтік даму банкі
банк спекулятивный - алып-сатарлық банк
банк специализированный - мамандандырылған банк 

(жекелеген операцияларды орындаушы не белгілі бір 
клиенттерге қызмет көрсетуші банк)

банк специализированный - ма ман дан ды рыл ған банк 
(экономиканың белгілі бір аясы мен саласында банк 
бизнесімен айналысатын несие ұйымы)

банк специального назначения - арнаулы мақсаттағы 
банк

банк специальный - арнаулы банк
банк среднесрочного кредита - орта мерзімді кредит 
банкі

банк средний - орташа банк
банк ссудный - несие банкі (жылжымайтын мүлік, 
тауар, құнды заттар кепілдігімен несиеге ақша 
беретін банк)

банк, ставший банкротом - банкрот болған банк
банк, ставший неплатежеспособным - төлем төлеуге 
қабілетсіз болған банк

банк статистический - статистикалық банк, ста тис ти-
ка лық қор (ақпаратты қа зір гі за ман ғы ста тис ти-
ка лық өңдеу əдіс те ме ле рі нің жиынтығы)

банк строительный - құрылыс банкі
банк телефонный - телефондық банк (клиентке теле-
фон арқылы банк қызметін көрсету)

банк торгово-промышленный - сауда-өнеркəсіп банкі
банк торговый (торгбанк) - сауда банкі (халықаралық 
сауданы қаржыландыруға мамандандырылған банк)

банк транснациональный - ұлтаралық банк (кең ау-
қым ды шетелдік кəсіпорындар желісі мен қатысу 
жү йе сі бар, мемлекеттің қол дауымен əлемдік на-
рық та ғы валюта жəне несие операцияларын ба-
қы лай тын əмбебап тұрпаттағы ірі несие-қаржы 
кешені)

банк трастовый - сенімгерлік банк
банк третьей стороны - үшінші тарап банкі
банк трудовых сбережений и кредитования населе-
ния - еңбек жинақ жəне тұрғын халыққа несие беру 
банкі

банк, удовлетворяющий биржевым требованиям - 
биржа талаптарын қанағаттандырушы банк

банк универсальный - əмбебап банк (банк опе ра ция-
ла ры ның барлық түрлерін жасайтын несие ме ке ме сі)
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банк уполномоченный - уəкілетті банк (белгілі бір 
банк операцияларын жүргізуге Ұлттық банкіден 
рұқсат алған қаржы-несие мекемесі) 

банк, уполномоченный членами международно-
го кредитного синдиката как гарант интересов 
син диката - синдикат мүдделерінің кепілі ретінде 
халықаралық несие синдикатының мүшелері уə кі лет-
тік берген банк

банк, управляющий синдицированной ссудой - син-
ди катталған несиені басқарушы банк

банк, управляющий ценностями инвестици онного 
фонда - инвестициялық қор құндылықтарын бас қа-
ру шы банк

банк, участвующий в совместной ссуде нескольких 
банков - бірнеше банктің бірлескен несиесіне қа ты-
су шы банк

банк учетный - есеп банкі (вексельді есепке алып ақша 
беретін, вексельді дисконттаушы банк)

банк федеральный - федералдық банк
банк финан сирования развития - дамуды қаржы лан-
ды ру банкі

Банк Франк фурт-Бухарест - Франк фурт-Бухарест 
банкі

банк Франции - Франция банкі (Францияның орталық 
банкі)

банк центральный - орталық банк
банк чартерный - чартерлік банк (1. Канадада фе де-
рал дық реттеуші органдардың талаптарына сəйкес 
банк қызметін жүзеге асыруға лицензия алған банк; 
Американың тіркелген банкі; 3. Ұлыбританияда ко-
ро ле ва ның декреті негізінде құрылған банк)

банк частный - жеке меншік банк, жекеше банк
банк штата - штат банкі
банк штата, не являющийся членом Федеральной 
резервной системы - штаттың Федералдық сақтық 
қор жүйесінің мүшесі болып табылмайтын банкі

банк штата-член Федеральной резервной системы 
- Федералдық сақтық қор жүйесіне мүше-штат банкі 
(АҚШ)

Банк экономических проектов - Экономикалық жоба-
лар банкі (Болгария)

банк экономического развития - экономикалық даму 
банкі 

банк экспортера - экспортшы банкі
банк экспортно-импортный - экспорттық-импорттық 
банк (елдің сыртқы сауда банкі)

банк экспортный - экспорттық банк
банк эмиссионный - эмиссиялық банк, ақша шы ға-
ра тын банк (1. кең мағынада: қолма-қол ақша жəне 
қолма-қол ақшасыз (банкнот) нысанда ақша бел гі-
ле рін, басқа да төлем құралдарын (аударма вексель 
не сертификат) айналымға шығарушы банк; 2 тар 
ма ғы на да: мемлекет айналысқа ақша шығару жəне 
оны айналыстан алу құқығын берген банк)

банк, яв ляющийся главным организатором и га-
рантом займа - қарыздың басты ұйымдастырушысы 
жəне кепілгері болып табылатын банк

банк, являющийся целью приобретения другим 
банком - басқа банктің сатып алу мақсатын айналған 
банк

Банк Японии - Жапония банкі (Жапонияның орталық 
банкі)

банк-агент - агент-банк (несие кар точ ка ла ры ның ие сі-
не қызмет көрсетуде басқа банк тер дің агенті мін-
де тін атқарушы банк)

банк-агент по трансферту - трансферт жөніндегі 
агент-банк

банк-агент, созданный канадским банком в США - 
Канада банкі АҚШ-та құрған агент-банк

банк-акцептант - акцептант-банк, ризалық беруші 
банк (шот төлеу міндеттемесін мойнына алған 
банк)

банк-андеррайтер - андеррайтер-банк (депозит сақ-
тау шы банк)

банкаризация - банкаризация (елдің банк те рін оларда 
жинақталған ақшалай қа ра жат ты мемлекет мен-
ші гі нен алу, жекешелендіру үшін тартуға пайдалану) 

банкассюранс - банкассюранс (коммерциялық банктер 
жүргізетін сақтандыру)

банк-аутсайдер - аутсайдер-банк (акциялар мен басқа 
да бағалы қағаздарды таратуға кепілдік беруші 
банк)

банк-банкрот - банкрот-банк (банкротқа ұшыраған, 
жұтаған дəрменсіз банк)

банк-гарант - кепілгер-банк (өз клиенті үшін кепілдік 
беруші банк)

банк-денежный центр - банк-ақша орталығы (кең 
ауқымда, əсіресе корпоративтік клиенттер үшін, 
қызмет көрсетуші кез келген ірі банк)

банк-депозитарий - депозитарий-банк (бағалы қағаз-
дар нарығында жанама орын алушы банк)

банк-депозитарий для хранения ценных бумаг - ба-
ға лы қағаздарды сақтайтын депозитарий-банк

банк-дилер - делдал-банк, дилер-банк (қор биржасына 
мемлекеттік бағалы қағаздарды сатушы ретінде 
қа ты сушы коммерциялық банк)

банк-должник - борышқор-банк (чек бойынша 
есептес кенде басқа банктерге борышты болып 
қалған банк)

банк-заемщик - қарызгер-банк (несиегермен несие 
қатынастарын жасайтын банк)

банки взаимно-сберегательные - өзара қарыз-жинақ 
банктері

банки вторичные - қайталама банктер, қосал қы банк-
тер (депозиттік қаржы мекемелері: клирингілік, сау-
да не шетелдік банктердің филиалдары)

банки долгосрочных вложений - ұзақ мерзімді салым 
банктері

банки и сберега тельные кассы - банктер мен жинақ 
кассалары

банки синдиката, предоставля ющего кредит на 
еврорынке - еуронарықта несие беруші синдикат 
банктері

банки штатов - штаттар банктері 
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банки-корреспонденты - корреспондент-банк-
тер (бір-бірімен банк аралық депозиттер жүйесі 
арқылы байланысқан банктер)

банкинг - банкинг (банк операциялары, көрсетілетін 
қызметтер, клиенттерге қаржы қызметін 
көрсету)

банк-инкассатор - инкассатор-банк
банкир - банкир, банк иесі (банк операцияларын жүр-
гі зуге маманданған менеджер, ақша капиталын 
меншіктенуші)

банкир ведущий - жетекші банкир
банкир влиятельный - ықпалды банкир
банкир инвестиционный - инвестициялық банкир
банкир первоклассный - бірінші сыныпты банкир
банкир частный - жекеше банкир
банкир-золотых дел мастер - алтын зерлеуші шебер-
банкир, ісмер-банкир

банкир-менеджер - менеджер-банкир
банкир-получатель - алушы-банкир
банкирская автоматическая клиринговая система - 
банкирлердің автоматты клирингілік жүйесі

банкирская контора - банкирлер кеңсесі
банкирская провизия - банкир ырзығы, банкир нə-
па қа сы, банкирдің мəжбүрлі шығыны (мем ле кет тік 
қарызды орналастыруға қа тыс қа ны үшін банк ала-
тын комиссиялық сыйақы)

банкирские конторы - банкир кеңселері
банкирские фирмы - банкир фирмалары
банкирский дом - банкирлер үйі
банкирский язык - банкир тілі (іс бабындағы қағаз-
дардың, іс бабындағы хаттың ресімді стилі)

банк-исполнитель - атқарушы-банк
банк-исполнитель платежа - төлемді орындаушы-
банк

банк-кастодиан - кастодиан-банк, сақ тау шы банк 
(компанияның акцияларын жа уап кер ші лік пен 
сақтау қызметін көрсететін банк)

банк-консорциум - консорциум-банк (бірнеше басқа 
банктің акционерлері тең үлесте қатысатын ма-
ман дан ды рыл ған банк)

банк-контрагент - контрагент-банк (банкпен есеп ай-
ырысатын банк)

банк-корреспондент - корреспондент-банк (1. кор-
рес пон дент тік шарт негізінде бас қа банктің төлем 
төлеу жəне есептесу жө нін де гі тапсырмасын 
арнайы ашылған шот немесе үшінші бір банкідегі 
шоты арқылы орындаушы банк; 2. басқа банкіге 
салым салушы банк)

банк-кор респондент в финансовом центре - қаржы 
орталығындағы корреспондент-банк

банк-корреспон дент за границей - шетелдегі 
корреспондент-банк

банк-кредитор - несиегер-банк
банк-лидер - жетекші-банк
банк-менеджер - менеджер-банк (басқарушы банк)
банк-мост - көпір-банк (банкрот-банктің активтері 
мен пассивтерін қабылдауға лицензия алған банк)

банк-не член Феде ральной резервной системы США 
- АҚШ-тың Федералдық сақтық қор жүйесіне мүше 
емес банк

банк-нерезидент - бейрезидент-банк (шет мем ле кет-
тің заңнамасына сəйкес құрылып, елден тысқары 
жерде орналасқан банк не өзге несие ұйымы)

банкнота - банкнот (банк билеттері - ор та лық эмис-
сия лық банк айналысқа шығаратын ақша белгілері)

банкнота банка - банк банкноты
банкнота банка, не заре гистрированного как кор-
порация - корпорация ретінде тіркелмеген банктің 
банкноты

банкнота достоинством 1 доллар - құны 1 дол лар лық 
банкнот

банкнота достоинством 1 фунт стерлингов - құны 
1 стерлинг фунттық банкнот

банкнота достоинством 5 долларов - құны 5 доллар-
лық банкнот

банкнота достоинством 5 фунтов стерлингов - құны 5 
стерлинг фунттық банкнот

банкнота достоинством 10 долларов - құны 10 дол-
лар лық банкнот

банкнота достоинством 10 фунтов стерлингов - құны 
10 стерлинг фунттық банкнот

банкнота достоинством 100 долларов - құны 100 дол-
ларлық банкнот

банкнота достоинством 1000 долларов - құны 1000 
дол ларлық банкнот

банкнота крупного достоинства - құны ірі банкнот
банкнота мелкого достоинства - құны майда банкнот
банкнота, обеспеченная золотом - алтынмен қамсыз-
дан дырылған банкнот

банкнота сомни тельной подлинности - түп нұс қа лы ғы 
күмəнді банкнот

банкнота стодолларовая - жүз долларлық банкнот
банкнота фальшивая - жалған банкнот 
банкнота Фе дерального резервного банка (США) - 
Федералдық сақтық қор банкінің банкноты (АҚШ)

банкнотная эмиссия - банкнот эмиссиясы, банкнот 
шығару

банкнотное обращение - банкнот айналысы (ор та-
лық банктер шығарған банк би лет те рі нің айналыс 
құ ралдары мен төлем құ рал да ры ретінде жұмыс 
істеуі)

банкноты банко - банко банкноты (банк ба ға лы қа ғаз-
дар ды сататын жəне сатып алатын баға не бағам)

банкноты в европей ских валютных единицах - 
еуропалық валюта бірлігі түріндегі банкноттар

банкноты в об ращении - айналыстағы банкноттар
банкноты, выпус каемые федеральными резерв-
ными банками - Федералдық сақ тық қор банктері 
шығаратын банкноттар (США)

банкноты доверительные - сенімгерлік банкноттар
банкноты или монеты мелкого до стоинства - құны 
майда банкноттар немесе мəнеттер (шақалар)

банкноты крупного достоинства - құны ірі банкнот-
тар
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банкноты многоязычные - көп тілді банкноттар (екі 
не бірнеше тілде жазулар жазылған қағаз ақша)

банкноты, находящи еся в обращении - айналыстағы 
банкноттар

банкноты национальные - ұлттық банкноттар
банкноты, не имеющие специального обеспечения - 
арнаулы қамтамасыз етілмеген банкноттар

банкноты неразменные - ұсақталмайтын банкноттар 
(алтынға ұсақталмайтын банк билеттері)

банкноты нового образца - жаңа үлгідегі банкноттар
банкноты платежные - төлем банкноттары
банкноты по купюрам - купюралар бойынша банк-
ноттар

банкноты поддельные - қолдан жасалған банкноттар
банкноты резервные - сақтық қордағы банкноттар
банкноты спекулятив ных банков - алып-сатар 
банктердің банкноттары

банкноты централь ного банка - орталық банктің 
банкноттары

банкноты штатов - штаттардың банкноттары 
(1935 жылға дейін; АҚШ)

банко - банко (банк бағалы қағаздарды сатып алатын 
не сататын баға)

банковская автоматизация - банкті автоматтандыру
банковская автоматизированная си стема расче-
тов - банктердің автоматтандырылған есеп айырысу 
жүйесі (Лондон)

банковская акция - банк акциясы
банковская аналитическая таблица - банктің талда-
малы кестесі

банковская аналити ческая таблица для контроля 
кредитов - банктердің несиені бақылауға арналған 
талдамалы кестесі

Банковская ассоциация ЭКЮ - ЭКЮ банк қауым-
дастығы

банковская бумага - банк қағазы (банк акцепте-
ген не банктің табыстау жазбасы жазылған 
борышқорлық қағаз)

банковская выверка счетов - банк шоттарын мұқият 
тексеру

банковская гарантия - банк кепілдігі
банковская гарантия для торгов - сауда-саттыққа 
арналған банк кепілдігі

банковская декларация - банк декларациясы, банк 
мағлұмдамасы

банковская деятельность - банк қызметі (банк тер 
жүргізетін қызмет: жеке қызмет көрсету, ком-
мер ция лық қызметтер көрсету, корпорацияларға 
қызмет көрсету)

банковская деятель ность между штатами - штаттар 
арасындағы банк қызметі (АҚШ)

банковская дея тельность, которой могут занимать-
ся те, кто занимался ею до принятия соответ-
ствующего закона - тиісті заң қабылданғанға дейін 
банк қызметімен айналысқан айналыса алатын банк 
қызметі

банковская дея тельность на основе корреспондент-
ских отношений - кор рес пон дент тік қатынастар 
негізіндегі банк қыз ме ті

банковская документация - банк құжаттамасы
банковская зона - банк аймағы
банковская интервен ция - банк басқыншылығы 
банковская интервен ция для стабилизации кур-
сов - бағамды тұрақтандыру үшін жасалатын банк 
басқыншылығы 

банковская инфраструктура - банк ин фра құ ры лы мы 
(банктердің тіршілік қызметін қамтамасыз ететін, 
оларға ақпараттық, əдістемелік, ғылыми тұрғыдан, 
кадрлар жөнінен қызмет көрсететін кəсіпорындар, 
агенттіктер, байланыс құралдары мен коммуника-
ция лар, білім жəне ғылым мекемелері)

банковская карта - банк картасы (банк клиент есе бі-
нен сатуға тиіс есеп айырысу жəне басқа құ жат-
та рын жасауға арналған құрал)

банковская карточка - банк карточкасы (банк беретін 
несие карточкасы)

банковская карточка для получения наличности из 
кассового ав томата - кассалық автоматтан қолма-
қол ақша алуға арналған банк карточкасы

банковская касса - банк кассасы
банковская книга - банк кітабы
банковская книжка - банк кітапшасы (банк шот 
иелеріне беретін жинақ кітапшасы)

банковская книжка для регистрации вкладов - са-
лымдарды тіркеуге арналған банк кітапшасы

банковская комис сия - банк комиссиясы
банковская компания - банк компаниясы
банковская компьютерная сеть - банктік компью тер-
лік желі

банковская компьютерная система - банктің 
компью терлік желісі

банков ская контора с ограниченной самостоятель-
ностью - дербестігі шектеулі банк кеңсесі

банковская кор респонденция - банк корреспонден-
циясы

банковская кредитная карточка - банктің кредит 
карточкасы

банковская кредитная линия - банктің кредит желісі 
(несие беру міндеттемесі)

банковская ликвидность - банк өтемпаздығы, банк 
өтімділігі (банктің міндеттемелерді мерзімінде 
өтей алу қабілеті)

банковская линия - банк желісі (банк клиентке аша-
тын несие желісі)

банковская лицензия - банк лицензиясы
банковская маржа - банк маржасы (несие бойынша 
жəне салым бойынша пайыздық мөлшерлемелер 
арасындағы айырма)

банковская мечта - банк арманы (банк қызметіне 
қатысты салық жəне валюта заңнамасы икемді 
немесе өте ырықты болып келетін экономикалық 
аймақ, мыс., Швейцария, Люксембург, Панама)

банковская монета - банк мəнеті, банк шақасы
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банковская надпись - банк жазбасы
банковская наличность - банктің нақты (қолма-қол) 
ақшасы 

банковская неплатежеспособность - банктің төлем 
төлеуге қабілетсіздігі

банковская нестабильность - банк тұрақсыздығы
банковская облигация - банк облигациясы
банковская опе рация за комиссионные - комис сия-
лық алым үшін жасалатын банк операциясы

банковская отчетность - банк есеп-қисабы, банк 
есеп темесі (банктің белгілі бір кезеңдегі қызметін 
сипаттайтын көрсеткіштер жүйесі)

банковская паника - банк дүрлікпесі, банктік үрей 
(банкке деген сенімнің жоғалуы, клиенттердің жап-
пай ақша талап етуі)

банковская пластиковая карточка - банктің плас-
ти ка лық карточкасы (банктің клиенттерге беретін 
жəне дүкендерден тауарды қолма-қол ақшасыз са-
тып алу немесе қолма-қол ақша алуы кезінде пайда-
ланылатын құжат)

банковская пластиковая операция - банктің плас ти-
ка лық операциясы

банковская поддержка евронотных программ - 
еуро ноталық бағдарламаларды банктік қолдау

банковская позиция - банк ұстанымы; банк жай ға-
сымы

банковская практика - банк практикасы (1. банк 
қыз ме ті; 2. банк қызметін реттеуші құқықтық 
ғұрыптар)

банковская прибыль - банк пайдасы
банковская провизия - банк ырзығы, банк нəпақасы 

(батыс елдерінде банк мем ле кет тік қарыздарды 
орналастыруға қатысқаны үшін алатын комис сия-
лық сыйақы түрі)

банковская процентная ставка - банктік пайыздық 
мөлшерлеме, банктің пайыздық мөлшерлемесі 

банковская расчетная книжка - банктің есеп айыры-
су кітапшасы

банковская расчетная палата - банктердің есеп айы-
рысу палатасы

банковская реклама - банктік жарнама, банк 
жарнамасы

банковская сберегательная книжка на предъявите-
ля - банктің ұсынушыға арналған жинақ кітапшасы

банковская сделка - банктік мəміле, банк мəмілесі
банковская система - банк жүйесі
банковская система жиро счетов - банктік жирошот-
тар жүйесі

банковская система исполнения бюджета - бюджет 
атқарылуының банктік жүйесі

банковская система Казахстана - Қазақстанның банк 
жүйесі

банковская система, обслуживающая частный сек-
тор - жекеше секторға қызмет көрсетуші банк жүйесі

банковская справка - банк анықтамасы (банк клиент-
тің төлем төлеу қабілетіне қатысты беретін анық-
тама)

банков ская среднесрочная облигация - банктің орта 
мерзімді облигациясы

банковская ссуда - банк несиесі
банковская ссуда фер мера - фермердің банктік не-
сиесі

банковская ставка - банк мөлшерлемесі
банковская ставка по депозитам - депозиттер бо-
йынша банк мөлшерлемесі

банковская статистика - банк статистикасы
банковская сфера - банк аясы (саласы)
банковская тайна - банк құпиясы
банковская терминология - банк терминологиясы, 
банк термин жасамы, банк терминдері (аталымдары)

банковская техноло гия - банк технологиясы
банковская установка - банк нұсқамасы, банк ұста ны-
мы (банктің моральдық міндеттемесі)

банковская учетная ставка - банктік есеп мөл шер ле-
ме сі, банк есебінің мөлшерлемесі

Банковская федерация Европейского экономиче-
ского сообще ства - Еуропалық эко но ми ка лық қо ғам-
дас тық тың банктік федерациясы

Банковская федерация европейского сообщества - 
Еуропа қоғамдастығы банктерінің федерациясы

банковская фирма - банк фирмасы
банковская функция по приему депозитов - банктің 
депозиттерді (салымдарды) қабылдау атқарымы

банковская хол динг-компания - банктік холдинг-ком-
пания, банктердің холдинг-компаниясы, холдингілік 
банк компаниясы

банковская цепь - банк тізбегі
банковская школа - банк мектебі (ақша шығару тео-
риясы)

банковские активные операции - банктің актив опе-
рациялары

банковские активы - банк активтері
банковские группировки - банк топтары, банктік 
топтар

банковские дебетования - банктің дебеттеуі (барлық 
дебеттердің жалпы сомасы)

банковские депозиты - банк депозиттері
банковские должности (кассир, клерк, бухгалтер) - 
банктік лауазымдар (кассир, клерк, бухгалтер)

банковские здания - банк үймереті
банковские инвестиции - банк инвестициялары
банковские инструкции - банк нұсқаулықтары
банковские каникулы - банк демалысы, банк тыныс-
тамасы (банктің жабық болатын күні); 1933 ж. бү-
кіл американ банктері жабылған жеті күн

банковские книги - банк кітаптары (банктегі басқа 
банктің депозиттері туралы банк есептемесі; жи-
нақ кітапшасы)

банковские консульта ционные услуги - банк көр се-
те тін кеңес беру қызметтері, банктің кеңес беру қыз-
мет те рін көрсетуі

банковские кредиты под залог недвижимости - жыл-
жымайтын мүлік кепілімен берілетін банк кредиті

банковские круги - банк топтары, банктер
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банковские ликвидные средства - банктің өтімді 
қаражаты

банковские монополии - банк монополиялары (банк 
операцияларын жүргізуде үстемдік құрған жəне 
соның негізінде қыруар пайда табатын əлемнің аса 
ірі банктері мен олардың бірлестіктері) 

банковские обмены - банк айырбасы (есеп айы рысу 
палаталары арқылы инкассоланатын чектер, нота-
лар, тратталар, вексельдер)

банковские объединения - банк бірлестіктері
банковские обязательные резервы - банктің міндетті 
сақтық қорлары (коммерциялық банктер мен басқа 
да кредиттік инс ти тут тар дың міндетті сақтық 
нор ма лар ға сəйкес өздерінің кейбір операция ларын 
қамтамасыз ету ретінде орталық банкте сақтауға 
мін дет ті қаражаты) 

банковские операции - банк операциялары (банктер 
мен кредит ұйымдары жүргізетін операциялар: 
жеке жəне заңи тұлғалардың ақшалай қаражатын 
салымға тарту; жеке жəне заңи тұлғалардың 
банкте шоттарын ашу жəне жүргізу; жеке жəне 
заңи тұлғалардың, корреспондент банктердің тап-
сырмалары бойынша есеп айырысу; ақшалай қа ра-
жат ты, вексельдерді, төлем жəне есеп айы ры су 
құ жат та рын инкассолау, жеке жəне заңи тұл ға лар-
ға кассалық қызмет көрсету; қолма-қол ақша жəне 
қолма-қол ақшасыз нысандағы шетелдік валютаны 
сатып алу-сату; асыл металдарды салымға тарту 
жəне орналастыру; банк кепілдіктерін беру)

банковские операции в отделениях-спутниках - 
серік-бөлімшелердегі банк операциялары

банковские опера ции на условиях партнерства - 
əріптестік (серіктік) шарттарына негізделген банк 
операциялары 

банковские операции по безналичным расчетам - 
банктің қолма-қол ақшасыз есеп айырысу жөніндегі 
операциялары

банковские операции по кассовому исполнению 
государственного бюджета - банктің мемлекеттік 
бюджеттің атқарылуы жөніндегі операциялары

банковские операции по кредитованию - банк тің 
несиелендіру жөніндегі операциялары

банковские операции по международным валютно-
кредитным отношениям - банктің халықаралық ва-
люта-несие қатынастары жөніндегі операциялары

банковские операции по обслуживанию населения 
- банктің халыққа қызмет көрсету жөніндегі опера-
циялары

банковские операции по почте - пошта арқылы жаса-
латын банк операциялары

банковские опера ции по созданию инвестиционного 
портфеля - инвестициялық қоржын жасау жөніндегі 
банк операциялары

банковские операции по телефону - телефон арқылы 
жасалатын банк операциялары

банковские операции по финансированию капи-
тальных вложений - банктің күрделі жұмсалымды 
қаржыландыру жөніндегі операциялары

банковские операции с драгоценными металлами - 
банктің асыл металдармен жасайтын операциялары

банковские опе рации с евровалютами - еуровалюта-
мен жасалатын банк операциялары

банковские операции с помощью электронных 
средств - электрондық құралдардың көмегімен жаса-
латын банк облигациялары

банковские операции с ценными бумагами - банктің 
бағалы қағаздармен жасайтын операциялары

банковские операции, освобожденные от уплаты 
НДС - банктің қосылған құн салығын төлеуден 
босатылған операциялары

банковские операции, осуществляемые за плату - 
банктің ақыға жасалатын операциялары

банковские оптовые операции - банктің көтерме сау-
да операциялары

банковские оффшорные зоны - банктің оффшорлық 
аймақтары (географиялық жəне заңи тұрғыда ар-
тық шы лыққа ие, бейрезиденттермен жүргізетін 
ішкі ұлттық капиталдар нарығында өзгеше жағ-
дай да банк операцияларын жүргізу үшін пайдаланы-
латын кеңістік)

банковские переводы по номиналу - атаулы құны 
бойынша банк аударымдары (банктің басқа банкіге 
жазылған чектің атаулы құнын инкассолау үшін ақы 
алмай толық төлеуі)

банковские правила - банк ережелері (несие ұйым да-
ры ның қызметін реттейтін, заң на ма ға жатпайтын 
құқықтық нормалар)

банковские праздники - банк мерекелері
банковские расходы - банк шығысы (банктің күн де-
лік ті пайдалануға, тұтынуға арналған тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтерге жұмсалатын ақшалай 
шығыны)

банковские расчетно-денежные документы - банктің 
есеп айырысу-ақша құжаттары

банковские регулятивные правила - банктің рет теу-
ші ережелері

банковские резервы для покрытия “плохих” долгов 
- банктің “жаман” борышты өтеуге арналған сақтық 
қорлары

банковские резервы для покрытия сомнительных 
долгов - банктің күмəнді борыштарды жабуға ар нал-
ған сақтық қорлары

банковские резервы для покрытия сомнительных 
кредитных требований - банктің күмəнді несие та-
лаптарын өтеуге арналған сақтық қорлары

банковские ресурсы - банк ресурстары (банктің ие лі-
гін де гі жəне белсенді операция ларды жүзеге асыруы 
үшін пайдаланылатын меншікті жəне сырттан 
тар тыл ған қаражаттың жиынтығы) 

банковские референции - банк референциясы 
(банктің мөрімен жəне банк қызметкерінің қолымен 
расталған құжаттар пакеті)

банковские связи - банк байланыстары
банковские сделки - банк мəмілелері (банк тер мен 
бас қа несие ұйымдары банк операцияларымен қатар 
жү зе ге асыратын мə мі ле лер)
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банковские средства - банк қаражаты (банк кас са сын-
да ғы жəне банк шоттарындағы жұм са луына белгілі 
банк шектеулері бел гі лен ген ақшалай қаражат жəне 
күн де лік ті қа жет ке жұмсауға арналмаған ақшалай 
қаражат) 

банковские требова ния - банк талаптары 
банковские требования с близким сроком пога-
шения - өтеу мерзімі жақындаған банк талаптары

банковские условия - банк қоятын шарттар (банк пен 
клиенттің өзара жауапкершілігін айқындайтын та-
лаптар)

банковские услуги - көрсетілетін банк қызметтері
банковские услуги для широкого круга клиен-
тов - клиенттердің қалың тобына арналған банк 
қызметтері

банковские услуги другим банкам - банктің басқа 
банктерге көрсететін қызметтері

банковские услуги клиентам - банктің клиенттерге 
көрсететін қызметтері

банковские услуги кредитно-финансовым институ-
там - банктің несие-қаржы институттарына көр се те-
тін қызметтері

банковские услуги по оформлению безналичных 
плате жей - банктің қолма-қол ақшасыз төлемдерді 
ресімдеу жөніндегі қызметтері

банковские услуги по телефону - телефон арқылы 
көрсетілетін банк қызметтері

банковские услуги, приспособленные к требова-
ниям клиентов - клиенттердің талаптарына бейім-
дел ген банк қызметтері

банковские фонды - банк қорлары
банковские формально сти - банк ресімдемелері
банковские ценные бумаги - банктің бағалы қағаз-
дары

банковский аванс - банк авансы, банктің алғытөлемі
банковский автомат - банк автоматы
банковский автомат для выдачи наличнос ти - 
қолма-қол ақша беретін банк автоматы

банковский автомат, выдаю щий наличные деньги 
и информи рующий о состоянии счета в банке - 
қолма-қол ақша беретін жəне банкідегі шоттың жай-
күйі туралы ақпарат беретін банк автоматы

банковский агент - банк агенті (бухгалтерлік істі 
атқарушы)

банковский аккредитив для гарантии ценных бу-
маг - бағалы қағаздарға кепілдігіне арналған банк 
аккредитиві

банковский ак кредитив для гарантирования цен-
ных бумаг - бағалы қағаздарға кепілдік беруге ар-
нал ған банк аккредитиві

банковский акт - банк актісі
банковский акцепт - банк акцепті, банк ри за лы ғы, 
банк құптамасы (1. банктің тө лем құжаттарын 
төлеуге келісуі; 2. өте қыс қа мерзімге, əдетте үш 
айға берілетін қа рыз)

банков ский баланс - банк теңгерімі

банковский безналич ный кредит - банктің қолма-қол 
ақшасыз несиесі

банковский билет - банк билеті
банковский бум - банк серпілісі, банк дүрлікпесі
банковский валютный код - банктің валюталық коды
банковский вексель - банк векселі (банк ризалық бер-
ген немесе индоссолаған вексель)

банковский денежный перевод - банктің ақша ауда-
рымы

банковский де партамент штата (США) - штаттың 
банк департаменті (АҚШ)

банковский депозит - банк депозиті, банк салымы 
(банкке жеке немесе заңи тұлғалар атынан сақтауға 
салынған ақша, бұл үшін банк осы қаражатты 
өзінің инвестициялық жəне кредиттік қызметінде 
пайдаланғаны үшін белгілі бір пайыз есептейді)

банковский де позит, возврат которого гарантиро ван 
властями - қайтарылуына өкі мет орындары кепілдік 
берген банк депозиті 

банковский депозит до востребования - ізделінді 
банк депозиті, талап етілмелі банк депозиті

банковский депозит, по которому возможны рас-
четы чеками - чекпен есеп айырысуға болатын банк 
депозиті

банковский депо зит, принадлежащий иностранно-
му владельцу - шетелдік иеленушіге тиесілі банк 
депозиті

банковский депозит, принадлежащий иностранцу - 
шетелдікке тиесілі банк депозиті 

банковский депозитный счет - банктің депозиттік 
шоты

банковский дисконт - банк дисконты (банктегі век -
сель дің есебі)

банковский документ - банк құжаты
банковский документооборот - банк құжаттарының 
айналымы

банковский домицилий - банктік домицилий, банк 
ескертпесі

банковский домициль - банк домицилі, банк мекен-
жайы (банк несиегерге вексель бойынша төлем тө ле-
не тін жерін көрсетіп, берген құжат)

банковский драфт - банк драфты (банк өзіне өзі не 
өзінің агентіне жазған чек) 

банковский жур нал учетных векселей и акцептов 
- банк тің есепке алынған вексельдер мен акцептілер 
журналы

банковский заем - банк қарызы (банктің клиентке 
банк қарызы шартына сəйкес мерзімділік, ақы лы, 
қай та рылу, мақсатқа сай пайдалану жəне қам та ма-
сыз етілу шарттарымен беретін қарыз қаражаты)

банковский закон - банк заңы (банк жүйесінің немесе 
жекелеген банктердің қызметін реттейтін заң)

банковский идентификационный код - банк тің сəй-
кес тен дірме коды (банктің төлем құ жат та рын да 
пайдаланылатын бірегей сəйкестендірушісі)

банковский идентификационный номер - банктің 
сəйкестендірме нөмірі (банкке төлем жүйесі плас-
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ти ка лық карталардың эмиссиясы мен эквайрингі 
бойынша операциялар жасау үшін беретін бірегей 
жүйесі)

банковский индекс - банк индексі 
банковский индос самент на тратте с указанием, что 
банк не несет ответственности - траттада банкіге 
жа уап кер ші лік жүк тел мей ті ні көрсетілген банк 
индоссаменті

банковский капитал - банк капиталы (банктердің 
операциялар жасайтын ақшалай капиталының (мен-
шік ті жəне тартылған қаражатының) жиынтығы)

банковский картель - банк картелі (аса ірі банктер дің 
арасында қызмет аясын бөлісу туралы келісім)

банковский клерк - банк клеркі (банк кеңсесінің 
қызметшісі)

банковский кли ринг - банк клирингі (банк ісінде 
өзара міндеттемелерді есепке алып “тазалау”, 
банк тер бұл үшін клирингілік үйлерді пайдаланады)

банковский клуб - банк клубы (несиегер банктердің 
бейресми ұйымы)

банковский комиссионный платеж - банктің комис-
сиялық төлемі

банковский комисси онный сбор - банктің комис сия-
лық алымы

банковский консорциум - банк консорциумы (банк-
тер дің кредиттік, кепілдікті немесе өзге де опера-
ция ларын бірлесіп жүргізу үшін ең ірі банктердің 
бірі уақытша ұйымдастырған банктер тобы)

банковский контроль - банк бақылауы (банк  тің бе-
ріл ген кредиттің мақсатқа сай жұм  са  луын не тө-
лем төлеуге қабілетсіз бо  рыш  қор қаражатының 
жұмсалуын оны банкрот деп танығанға дейін 
жұмсалуын ба қы лауы) 

банковский контроль в процессе капитального 
строительства - күрделі құрылыс үде рі сін де гі банк 
бақылауы

банковский контроль за обеспечением кредитов - 
банктің несиенің қамтамасыз етілуін бақылауы

банковский контроль за расходованием фондов за-
работной платы - банктің жалақы қорының жұм са-
луын бақылауы

банковский контроль за соблюдением кассовой 
дисциплины - касса тəртібінің сақ та луын банктің 
бақылауы

банковский контроль за состоянием запасов товар-
но-материальных ценностей - тауар-материалдық 
құндылықтар босалқы қорының жай-күйін банктің 
бақылауы

банковский контроль за сохранностью и использо-
ванием оборотных средств - айналым қаражатының 
сақталуы мен пайдаланылуын банктің бақылауы

банковский контроль при безналичных расчетах 
- қолма-қол ақшасыз есеп айырысу кезіндегі банк 
бақылауы

банковский концерн - банк концерні (ірі банктер рес-
ми дербес банктерге қаржы бақылауын орнататын 
банктер бірлестігі)

банковский коэффициент ликвидности - банк тің 
өтімділік коэффициенті (несие ме ке ме сі нің теңгерім 
активі түрлі бап та ры ның тиісті пассив баптары-
мен ара қа ты на сы)

банковский крах - банктің күйреуі
банковский кредит - банк кредиті (кредиттің негізгі 
нысаны, мұнда банктер ақшалай қаражатты 
уақытша пайдалануға береді)

банковский кредит без увязки с торговой сдел-
кой - сауда мəмілесімен байланыстырылмаған банк 
кредиті

банковский кредит и овердрафт - банк кредиті мен 
овердрафты

банков ский кредит, оплачиваемый по предъявле-
нии - банктің кредит аударымын көрсету бойынша 
төленетін банк кредиті

банковский кредит покупателю - сатып алушыға 
берілетін банк кредиті 

банковский кредит под залог векселей с бланко-
вым индоссаментом клиента - клиенттің бланкілік 
индоссаменті бар вексельдер кепілімен берілетін 
банк кредиті

банковский кредит под залог недвижимости - жыл-
жымайтын мүлік кепілімен берілетін банк кредиті

банковский кредит покупателю - банктің сатып 
алушыға беретін кредиті

банковский кредит ный перевод - банктің кредит ау-
дарымы

банковский кризис - банк дағдарысы (елдің банк 
жүйесінің дағдарысы)

банковский маркетинг - банк маркетингі (банк өні мін 
жоспарлауды, банк нарығын зерттеуді, баға бел гі-
леу ді, банк сервисі қызметін өрістетуді қам ти тын 
үдеріс)

“Банковский мир” - “Банк əлемі” (Ұлыбританияда 
шы ғатын журнал)

банковский мультипликатор - банк мультифликаторы
банков ский надзор - банк қадағалауы (1. банк  тер  дің 
қызметін орталық банктер тарапынан бақылау; 
2. дебитордың банк кре ди тін жұмсауын тиісті кре-
дит ұйы мы ның ба  қы  лауы)

банков ский надзор с совещательным пра вом - 
кеңес шілік құқығындағы банк қадағалауы

банковский оборот - банк айналымы (ақшаның банк-
тер мен олардың клиенттері арасындағы қоз ға-
лысы)

банковский овердрафт - банк овердрафты (клиент 
шотындағы қалдықтан асып түсетін сомаға жа-
зыл ған чекті банктің төлеуі нəтижесінде құралып, 
клиенттің банкіге осы шотта есептелген берешегі)

банковский омбудсман - банк омбудсманы (банктер 
мен клиенттер арасындағы дауларды реттейтін 
бейресми орган)

банковский ордерный чек - банктің ордерлік чегі
банковский отчет - банк есептемесі (есеп беруі)
банковский пай - банк үлеспұлы (банктің жалпы ка-
пи та лындағы ақшалай жарна немесе үлес)
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банковский перевод - банк аударымы (бір тұлғаның 
белгілі бір соманы екінші бір тұлғаға аударуы 
жөнінде банкке берген тапсырмасы)

банковский персонал - банк қызметкерлері
банковский портфель - банк қоржыны (банктің бел-
сен ді операциялар барысында алған бағалы қа ғаз да-
ры ның жиынтығы)

банковский портфельный риск - банк қоржынының 
тəуекелдігі

банковский почтовый перевод - банктік пош та ау-
дарымы (шетелдік аударма векселін нақты ақшаға 
айырбастап, артынша төлем алушыға поштамен 
жөнелту)

банковский процент - банктік пайыз, банк пайызы 
(бір жағынан, банкирдің қарызға алған ақша үшін 
төлейтін төлемі, екінші жағынан, қарызгер клиент-
тің банктен алған ақша үшін төлейтін төлемі)

банковский прямой кредит - банктің тікелей кредиті
банковский работник - банк қызметкері
банковский рай - банк жұмағы (банк қыз ме ті не қа-
тыс ты салық жəне валюта заңдары икемді не ымы-
ралы экономикалық аймақ) 

банковский резерв - банктің сақтық қоры (ком мер ция-
лық банктер мен басқа да кре дит тік инс ти тут тар-
дың міндетті сақ тық нормаларға сəйкес өздерінің 
кейбір операция ларын қамтамасыз ету ретінде ор-
та лық банкте сақтауға міндетті қаражаты)

банковский резерв для покрытия сомнительных 
кредитных требований - банктің күмəнді несие та-
лаптарын жабуға арналған сақтық қоры

банковский резерв на покрытие сомнительных 
долгов - банктің күмəнді несие борыштарын жабуға 
ар нал ған сақтық қоры

банковский релиз - банк релизі (вексель бойынша тө-
лем төленгеннен кейін сатып алушының товарды 
алуына берілетін банк шешімі)

банковский референс - банк референсі (банктің осы 
банк тəртібін бұзбаған клиенті туралы ақпарат 
баяндалған хаты)

банковский рынок - банк нарығы
банковский сбор - банк алымы
банковский своп - банк свопы (шетел валютасын 
сатып ала отырып, бір мезгілде нақ сол валютаны 
алдағы күні сатуға форвардтық мəміле жасасу)

банковский сейф - банк сейфі, банктің болат сандығы
банковский сейф с приемным устройством на внеш-
ней стороне двери - есіктің сыртқы бетінде қа был-
дау құрылғысы бар банк сейфі

банковский секрет - банк құпиясы (банктің өз 
клиент те рі нің шоттары, несиелері бойынша мə лі-
мет тер ді жарияламауға міндеттенуі)

банковский синдикат - банк синдикаты (бірлескен ірі 
қаржы операцияларын жүргізу үшін бірнеше ұлт-
тық банктер арасында жасасылған келісім)

банковский системный риск - банктің жүйелік 
тəуекелі

банковский служащий - банк қызметшісі

банковский служащий, веда ющий инкассо чеков и 
других доку ментов - чектер мен басқа да құ жат тар-
дың инкассосын жүргізуші банк қызметшісі

банковский служащий, проверяющий подписи на 
докумен тах - құжаттардағы қойылған қолды тек се-
ру ші банк қызметшісі

банковский совет - банк кеңесі
банковский спрэд - банк спрэді (банк сырттан тар-
тып, орналастыратын қа ра жат тың пайыздық мөл-
шер ле ме ле рін де гі айырма)

банковский страховой полис - банктің сақтандыру 
полисі

банковский супервизор - банк супервизоры (банктің 
үстінен бақылаушы)

банковский счет - банк шоты (банк ме ке ме ле рі заңи, 
жеке тұлғаларға олардың қол ма-қол ақшасыз ай на-
лым ға қатысуы жəне қолма-қол ақшалай қа ра жат-
ты нысаналы мақ сат қа пайдалану үшін шотта шо-
ғыр лан дыру үшін ашатын шот)

банковский счет в иностранной валюте - шетел ва-
лютасы түріндегі банк шоты

банковский счет в си стеме жиросчетов - жирошоттар 
жүйесіндегі банк шоты

банковский счет в фун тах стерлингов - стерлинг 
фунт түріндегі банк шоты

банковский счет до востребования - банктің талап 
етілмелі шоты

банковский телеграфный код - банктің телеграфтық 
коды

банковский терминал - банк терминалы (банкомат-
тар, төлем терминалдары жəне ав то мат тан ды-
рыл ған ақша айырбастау орындары)

банковский трест - банк тресі (монополия түрі, мұнда 
монополияға кіретін банктердің меншігі біріктіріліп, 
қызметі бірыңғай əкімшілік билікке бағындырылады) 

банковский учет - банк есебі
банковский учетный процент - банктің есептік па-
йызы

банковский факторинг - банк факторингі (банктің 
ақшалай талапқа кеңшілік жасап қаржыландыруы)

банковский форфейтинг - банк форфейтингі (айна-
лым құжатында көрсетілген борышты несиегерден 
айналымсыз негізде сатып алу)

банковский центр - банк орталығы
банковский чартер - банк чартері (банк операцияла-
рын жүргізу құқығының құжаты)

банковский чартер федеральных органов - федерал-
дық органдардың банк чартері (АҚШ)

банковский чек - банк чегі
банковский штамп - банк мөртабаны (чектің, но-
та ның не айналыстағы өзге де құралдың сыртқы 
бе ті не басылған мөртабан түріндегі банк индос-
саменті)

банковское агентство - банк агенттігі (банктің ай мақ-
тық құрылымдық бөлімшесі)

банковское дело - банк ісі (қаржы-несие қызметінің 
саласы)
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банковское дело на дому - банктің үйге қызмет көр се-
ту ісі

банковское законодательство - банк заң на ма сы, 
банк заңдары (банктердің құрылуы мен қызметін, 
мекенін жəне ақша айналысы жүйесіндегі сан алуан 
қатынастарын реттейтін заңдар жиынтығы)

банковское извещение - банк хабарламасы
банковское кредито вание - банк несиелендіруі
банковское обращение - банк айналысы (орталық 
банк шығарған банк билеттерінің (банкноттардың) 
айналыс құралы мен төлем құралы ретінде жұмыс 
істеуі)

банковское обслуживание - банктің қызмет көрсетуі
банковское обслуживание на дому - банктің үйге 
қызмет көрсетуі

банковское обслужива ние на предприятии - кə сіп-
орын да банк қызметін көрсету

банковское обслуживание по телефону - банктің 
телефон арқылы қызмет көрсетуі

банковское обязательство - банк міндеттемесі
банковское отделение, расположенное в налого-
вом оазисе - салық жазирасында орналасқан банк 
бөлімшесі

банковское платежное обязательство - банктің төлем 
мін деттемесі

банковское платеж ное поручение - банктің төлем 
тапсырмасы 

банковское подтвер ждение платежа - банктің төлемді 
қуаттауы

банковское покрытие - банк өтеуі
банковское право - банк құқығы (банк қызметінің 
мемлекет қорғайтын құқықтық нормаларының 
жүйесі)

банковское предприя тие - банк кəсіпорны
банковское разрешение - банк рұқсаты
банковское разрешение на получение товара - тауар-
ды алуға банктің рұқсаты

банковское разъяснение - банктің түсіндіруі (жекеше 
тұлғаның не кəсіпорынның кассалық кітабындағы 
төлемдер мен түсімдер туралы жазбалар жəне 
банк шотынан алынған көшірмедегі төлемдер мен 
тү сім дер туралы жазбалар арасындағы ал шақ тық-
ты түсіндіру)

банковское регулирование - банк реттеуі (несие ме ке-
ме ле рі нің қызметіне түрлі құралдар мен əдіс тер дің 
көмегімен реттеушілік ықпал ету)

банковское согласование счетов - банктердің шоттар-
ды келісуі

банковское учре ждение - банк мекемесі
банковское учреждение, аналогичное сберегатель-
ной кассе - жинақ кассасына ұқсас банк мекемесі

банковское хранилище - банктің сақтау қоймасы
банковый капитал - банк капиталы
банковый кредит - банк кредиті
банковый филиал - банк филиалы
банкократия - банкократия (банктердің билігі)

банкомат - банкомат (пластикалық карточкамен ақша 
беретін бағдарламалы банк автоматы)

банкомат общего пользования - жалпы пайдалану да-
ғы банкомат

банкоподобная услуга - банк тақылеттес көр се ті ле тін 
қызмет, банк тақылеттес қызмет көрсету

банкор - банкор (жобасы жасалған ха лық ара лық ақша 
бірлігі)

банк-организатор займа - қарызды ұйым дас ты ру шы 
банк

банк-отправитель - жөнелтуші-банк
банк-отправитель платежа - төлемді жөнелтуші-банк
банк-плательщик - төлемші-банк (вексель ұсы нылған 
не чек жазылған банк)

банк-плательщик по чеку - чек бойынша төлемші-
банк

банк-подписчик - жазылымшы-банк, жазылыскер-
банк

банк-покупатель - сатып алушы-банк
банк-получатель - алушы-банк
банк-получатель пла тежных документов - төлем құ-
жат тарын алушы банк

банк-получатель по чеку - чек бойынша алушы-банк
банк-посредник - делдал-банк
банк-посредник по эмиссии и платежам - эмиссия 
мен төлемдер бойынша делдал-банк

банк-приобретатель другого банка - басқа банкті са-
тып алушы-банк

банк-резидент - резидент-банк (өткен жыл дың жар-
тысынан астамын (183 күнін жəне одан көп күнін) 
мемлекеттің аумағында тұрақты мекендеген тұл-
ға ның банкі)

банк-ремитент - ремитент-банк (вексель алушы банк)
банк-респондент - респондент-банк (басқа несие ұйы-
мын да корреспонденттік шот ашқан, осы шотты 
билеуші банк)

банк-спутник - серік-банк
банк-участник - қатысушы-банк
банк-учредитель - құрылтайшы-банк (басқа банк ак-
ция ла ры ның бақылау пакетін иеленуші, оның қыз ме-
тін бақылаушы банк)

банк-форфейтор - банк-форфейтор (құ қы ғы нан, қа ра-
жа ты нан, мүлкінен айрылған банк)

банк-хранитель - сақтаушы банк
банк-хранитель госу дарственных фондов - мемле-
кет тік қорларды сақтаушы-банк

банк-хранитель правительственных фондов - үкі-
мет тік қорларды сақтаушы-банк

банк-хранитель резерва - сақтық қорды сақтаушы-
банк

банк-хранитель счета - шот сақтаушы-банк
банк-член клиринговой палаты, имеющий дебе-
товое сальдо - дебеттік сальдосы бар клирингілік 
палатаға мүше-банк 

банк-член консорциума - консорциумға мүше-банк
банк-член расчетной палаты - есеп айырысу палата-
сына мүше-банк
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банк-член Федеральной резервной системы - Фе де-
рал дық сақтық қорға мүше-банк (АҚШ)

банк-член Феде ральной резервной системы, упол-
номоченный принимать суммы в пользу казна-
чейства - Федералдық сақтық қордың қа зы на шы-
лық тың пайдасына сома қабылдауға уəкілетті мүше-
банкі (АҚШ)

банк-эквайер - эквайер-банк, қызмет көрсетуші банк
банк-эмитент - эмитент-банк (айналысқа ақша, ба-
ға лы қағаздар, төлем-есеп айырысу құжаттарын 
шығарушы банк)

банкрот - банкрот, жұтау, тақырға отыру
банкрот, восстановленный в правах - құқықтары 
қалпына келтірілген банкрот

банкрот, дающий лож ные сведения о своем иму-
щест вен  ном положении - өзінің мүліктік жағ да йы 
туралы жалған мəлімет беруші банкрот

банкрот, передав ший имущество для раздела между 
кредиторами - несиегерлер арасында бөлу үшін 
мүлік беруші банкрот

банкротство - банкроттық, дəрменсіздік, жұтаушылық, 
(ақша міндеттемелері бойынша несиегердің та-
лаптарын борышқор-кəсіпорынның толық көлемде 
қанағаттандыруға қабілетсіз екендігін немесе мін-
дет те ме лік төлемдерді төлеуге қабілетсіз екен ді гін 
төрелік соттың мойындауы немесе бо рыш қор дың 
жариялауы) 

банкротство банка - банктің банкроттығы, банктің 
дəрменсіздігі

банкротство индивидуального предпринимателя - 
жеке кəсіпкердің банкроттығы

банкротство компании - компанияның банкротқа 
ұшырауы

банкротство ложное - өтірік банкроттық, жалған 
банкроттық

банкротство преднамеренное - əдейі банкрот тық 
(экономикалық қызмет саласындағы қылмыс)

банкротство предприятия - кəсіпорынның 
банкроттығы, кəсіпорынның банкротқа ұшырауы

банкротство принудительное - мəжбүрлемелі 
банкроттық

банкротство простое - жай банкроттық
банкротство умышленное - қасақана банк рот тық 

(кəсіпорын басшысының не иесінің оны төлем тө-
леу ге əдейі жарамсыз етуі, өз мүдделері не үшінші 
біреулердің мүдделері үшін кəсіпорынға əдейі зиян 
келтіруі)

банкротство фиктивное - жалған банкроттық 
(кəсіпорынның несиегерді шатастыру мақсатымен 
өзінің дəрменсіздігін көрінеу өтірік жариялауы)

банкротство финансовое - қаржы банкроттығы
банкротство фирмы - фирманың банкротқа ұшырауы 
банкротство юридического лица - заңды тұлғаның 
банкроттығы

бань - бань (Румыния, Молдованың ұсақ тиыны)
бар - бар (дилерлік мəміледе 1 млн. стерлинг фунт 
мөлшеріндегі сома)

барбадосский доллар - Барбадос доллары
бардеро - бардеро (1. бухгалтерлік құжат тардан, 
шоттардан көшірме; 2. банк не маклер толтыра-
тын түрлі бағалы қа ғаз дар дың тізімдемесі)

барометр инвестиционный - инвестициялық баро-
метр (қарыз бен бағалы қағаздар ба ға мы ның өзгеруін 
көрсететін көрсеткіштер) 

барометр рыночной конъюнктуры - на рық тық жағ-
даят барометрі 

барометр торговой конъюнктуры - сауда жағ дая ты-
ның барометрі

барометр ценовой - баға барометрі 
бартер - баспа-бас айырбас (тауарлар мен көр се ті ле-
тін қызметтерді ақшасыз тікелей айырбастау)

бартерная сделка - баспа-бас айырбас мəмілесі 
барьер валютный - валюталық тосқауыл
барьер ведомственный - идаралық тоскауыл
барьерная процентная ставка - тосқауылды пайыз-
дық мөлшерлеме

бат (или тикаль) - бат (яки тикаль) (Тай ланд тың ақша 
өлшемі, 100 сатангіге тең)

бахрейнский динар - Бахрейн динары
ВВВ, ВВ, В; ВҒҒ, ВҒ, В - ВВВ, ВВ, В; ВҒҒ, ВҒ, В 

(лат. БББ, ББ, Б; БФФ, БФ, Б - бағалы қағаздар рей-
тин гі нің орташа екендігін көрсететін латынша 
əріп тік таңбалар)

бег по кругу - айнала жүгіру, шеңбер бойымен жүгіру 
(кəсіпорынның өзіне қызмет көрсететін банктен 
қысқа мерзімді несиелендіру жолымен несие алу опе-
рациясы деген ұғымды білдіретін жаргон)

беглое предприятие - қашқын кəсіпорын (несиегерден, 
салық инспекциясынан жалтару үшін мекенжайын 
өзгертуші кəсіпорын) 

бегство - безіну, жылыстау
бегство в качество - сапаға жүгіру (ин вес тор лар дың 
өз қаражатын бірінші сыныпты бағалы қағаздарға 
көшіруге тырысуы)

бегство депозитов - депозиттердің жылыстауы
бегство доллара - доллардың безінуі (инфля ция ның, 
дефляцияның зардабын не өзге де эко но ми ка лық 
факторлардың əсерін бə сең де ту үшін долларға 
шетелдің бағалы қа ғаз да рын сатып алу) 

бегство инвестиционных вкладов - инвестициялық 
салымдардың жылыстауы 

бегство капитала - капиталдың безінуі, капиталдың 
жылыстауы (капиталдың елден шетке ағылуы, банк 
пайызы мөлшерлемесінің тым жоғары болуына, 
бағамдық ара қатынастан ұтыс алу мүмкіндігіне, 
елдегі валюта лық жағдайдың тұрақсыздығына 
байланысты қысқа мерзімді несие капиталының аз 
уақыт ішінде ірі көлемде шет елге ағылуы) 

бегство капитала за границу - капиталдың шетелге 
жылыстауы 

бегство капитала по легальным каналам - ка пи-
тал дың жария арналармен жылыстауы (капиталдың 
кə сіпорындардың шетелдік активтерін ұлғайту, 
шетелден жылжымайтын мүлік сатып алу, шетел 
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валютасын мағлұмдамай əкету жолымен безінуі; 
заңды жəне жеке тұлғалардың құқыққа қарсы əре-
кет те рі мен табылған арам ақшаның шетелге жы-
лыстауы не елдегі жария қаржы ағынына қосылуы)

бегство от денег - ақшадан безіну (адамдардың, фир-
ма лар дың тұрақсыз валютаны, құнсызданған ақ ша-
ны жылжитын жəне жылжымайтын мүлік сатып 
алу ға жұмсау жолымен оны тезірек материалдық 
құн ды лық қа айналдыруға тырысуы)

бедлам - былық-шылық (сілкіністер сəтінде биржада, 
кəсіпкерлік қызметте болатын берекесіздік)

бедные собаки - кедей иттер (компанияның баяу өсе-
тін не болмашы қаржы қай та ры мын беретін то-
лымды, тұрақталған на рық та əрекет ету өрісі; 
инвестиция ларды қай та бағыттау туралы мəселе 
шешілетін жағдай)

бедственное финансо вое положение - мүшкіл қаржы 
жағдайы

бежать впереди - алға түсіп жүгіру (қор дел да лы ның 
клиенттердің бұйрығын орындамастан бұрын өз 
есебінен заңсыз мəміле жасасуы)

без адвоката - адвокатсыз, қорғаушысыз (қосалқы на-
рық та айналысқа шығарылған жергілікті ба ға лы 
қағаздармен жасалатын операцияларда қол да ны-
ла тын термин, мұнда адвокаттың, облигациялық 
қарыз жөніндегі маманның қызметіне қажеттілік 
тумайды) 

без брокера - делдалсыз (биржада контрагент-дел-
дал дың белгілі бір мəміле бойынша көрсетілген код 
таңбалары сəйкес келмейтін жағдай)

без варрантов - варрантсыз
без вознаграждения - сыйақысыз 
без всяких оснований - ешқандай негіздемесіз 
без вычетов - шегеріссіз 
без гарантии - кепілдіксіз 
без грифа - грифсіз 
без дивиденда - дивидендсіз (акцияның бағасын 
таңбалау)

без другой стороны - басқа тарапсыз
без задержки - кешігусіз, кідіртусіз, кідіртпей 
без замедления - кідіріссіз 
без изменений - өзгеріссіз 
без изьяна - кемістіксіз
без исключения - ерекшеліксіз, түгелдей, қосқанда
без капитализации - капиталдандырусыз, қор лан ды-
ру сыз (сақтық қорларды қорландыру тəртібімен 
шығарылатын тегін бонустық акциялар алу құ қы ғы-
нан иеленушісін айыратын акция шарты)

без компенсации - өтеусіз
без купона - купонсыз
без меня - менсіз
без месяца - айсыз
без недоимок - бересісіз 
без обеспечения - қамсыздандырусыз
без оборота - айналымсыз
без оборота на меня - маған қарай айналым жасамай 

(шектеуші индоссамент түрі)

без обращения в арбитраж - төрелікке жүгінбей
без обычных про центов - кəдуілгі пайызсыз
без объявленной номинальной стоимости - атаулы 
құны жарияланбаған

без обязательства - міндеттемесіз (вексельдердің ауы-
суы туралы)

без обязательства возмещения ущерба - залалдың 
өтеуін төлеу міндеттемесінсіз 

без оговорок - ескертпесіз
без ограничения - шектеусіз
без ограничения сроком - мерзіммен шектеусіз (шек-
темей)

без оплаты - төлемсіз, төлемей
без ответственности - жауапкершіліксіз, жауап бер-
мес тен

без очереди - кезексіз 
без передачи - табыстаусыз (бағалы қағаздарды дереу 
тапсыру міндетті болмайтын сатып алу)

без перерыва - үзіліссіз
без подписи - қол қойылмаған
без подтверждения - растаусыз (биржада трейдердің 
бір не бірнеше келісімшартты сатып алатынын 
не сататынын мəлімдеуі, бірақ мұның осы мəміле 
жөніндегі келісімшарт деректерімен қуатталмауы) 

без покрытия - өтеуі жоқ, өтеусіз (шотта чекті тө-
леу ге қаражат болмағанда инкассоланатын чектегі 
жазба)

без пользы - пайдасыз, пайдасы жоқ
без потерь - ысырапсыз
без права - құқықсыз (сатып алушыға жаңа шы ға ры-
лым акцияларын жеңілдікті бағамен сатып алу құ-
қы ғын бермейтін акцияны сатып алу шарты)

без права на бесплатное получение акций - акция-
ларды тегін алуға құқықсыз 

без права на бесплатное по лучение акций, выпу-
скаемых в по рядке капитализации резервов (обо-
значение цены акции) - сақтық қорды капиталдан-
дыру тəртібімен шығарылатын акцияларды тегін алу 
құқығынсыз (акцияның бағасын таңбалау)

без права на выгоду от ро зыгрыша очередности 
погашения долга - борышты өтеу кезектілігі ойы-
ны нан пайда табу құқығынсыз (бағалы қағаздың ба-
ға сын таңбалау)

без права на купон - купонға құқықсыз (акцияның ба-
ға сын таңбалау)

без права на покупку новых акций, предназначен-
ных для прода жи существующим акционерам 
- қа зір гі акционерлерге сатуға арналған жаңа акция-
ларды сатып алу құқығынсыз (акцияның бағасын 
таң балау)

без права на процентные выплаты - пайыздық тө-
лем дерге құқықсыз

без права на проценты - пайызға құқықсыз (облига-
ция туралы)

без права оборота - айналым құқығынсыз (қаржы 
құралының бұрынғы иесі бас тартқан жағдайда 
оның қазіргі иесіне талап қою құқығы болмайды)
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без права обратного требования - кері талап қою 
құқығынсыз

без права подписки - жазылу құқығынсыз (қор на ры-
ғын да жазылу құқығы үшін тө ленген сома бағадан 
шегерілген, сондықтан мұндай құқық бермейтін 
акцияларға қатысты қолданылатын термин)

без права приобретения новых выпусков - жаңа шы-
ға рылымды сатып алу құқығынсыз (қор биржасының 
термині)

без права протеста - наразылық білдіру құқығынсыз
без права регресса - кері талап құқығынсыз
без предупреждения - ескертусіз (құжаттың не хат-
тың басына жазылатын сөздер, құжатқа қол қой-
ған адамды ештеңеге міндеттемейді жəне мұн да ғы 
сөздерді сотта дəлелдеме ретінде пай да ла ну ға бол-
майды дегенді білдіреді)

без прибыли - пайда алу құқығынсыз (век сель де гі 
жазба, оны қарызгер не кепілгер қағаз иесін на ра зы-
лық білдіруден қорғау үшін жазады)

без протеста - наразылықсыз (вексельдегі жазба, оны 
қарызгер не кепілгер қағаз иесін наразылық біл ді ру-
ден қорғау үшін жазады)

без процента / без процентов - пайызсыз (есептел-
ген пайыз сомасы облигацияның келісімшарттағы 
бағасына қосылмайды дегенді білдіретін тіркес)

без различия - айырмашылықсыз
без распределения - бөлусіз, бөлмей (бағалы қағаз са-
тып алушының иеленушісіне есептелетін дивиденд 
түріндегі пайданы бөлісуге құқығы жоқ деген шарт-
пен сатылады дегенді білдіретін термин)

без расходов - шығынсыз
без расчетной палаты - есеп айырысу палатасынсыз 

(тараптар есеп айырысу палатасының қызметіне 
жүгінбейтін мəмілеге қатысты қолданылатын 
термин)

без регресса - кері талап қоймай
без результата - нəтижесіз
без убытков - залалсыз
без уплаты процентов - пайыз төленбей
без учета рынка - нарықты ескермей (дилер тө леу-
ге əзір шекті баға бағалы қағаздың бел гі лен ген 
бағасынан төмен болсын деген бұй рық)

без ущерба - зиян келтірмей (құжаттың не хаттың 
басына жазылатын сөздер, төменде жазылған 
сөздерді қолданыстағы құқыққа не талапқа зиян 
келтіру үшін пайдалануға ешқашан да болмайды, 
олар құжатқа қол қойған адамның соңғы сөзі бола 
алмайды дегенді білдіреді)

без ущерба права - құкығына нұқсан келтірмей
без фиксированного номи нала - тиянақты атаулы 
құны көрсетілмей

без цены - бағасыз (бағаның сəйкеспеуі салдарынан бо-
латын аутрейд түрі)

безакцептная оплата счетов - шоттарды акцептісіз 
төлеу

безакцептная оплата требований - талаптарды акцеп-
тісіз төлеу

безакцептный платеж - акцептісіз төлем
безбумажные расчеты - қағазсыз есептесу (қа ғаз 
құжаттарды пайдаланбай, электронды тө лем дер ді 
пайдалану жолымен есептесу)

безвалютный обмен - валютасыз айырбас (төлем 
құ ра лы ретінде шетел валютасын пайдаланбай та-
уарларды, көрсетілетін қызметтерді жəне эко но ми-
ка лық, ғылыми, мəдени қызметтің басқа да нə ти же-
ле рін халықаралық айырбастау) 

безвозвратная ссуда - қайтарусыз несие, қайта рыл-
май тын несие

безвозвратное выделение инвестиционных средств - 
инвестициялық қаражатты қайтарымсыз бөлу 

безвозвратное фи нансирование - қайтарусыз қар жы-
лан дыру, қайтарылмайтын қар жы лан дыру

безвозвратность финансирования - қар жы лан ды ру-
дың қайтарылмайтындығы

безвозмездная сделка - өтеусіз мəміле, тегін мəміле
безвозмездная ссуда - өтеусіз несие, тегін несие
безвозмездная финансовая помощь - өтеусіз қар жы-
лай көмек, тегін қаржылай көмек

безвозмездный - өтеусіз, тегін
безвозмездный платеж - өтеусіз төлем, тегін төлем 

(төлемші пайда да, тауар да, қызмет көрсету де ал-
майтын қайтарылмайтын төлем) 

безвыкупа - өтеусіз (өтеуін төлеп алу жайында ес кер-
тіл ме ген не ескертілсе де белгілі бір мер зім бойына 
қолданылмайтын облигацияларға не ар тық шы лық-
ты ак ция ларға қатысты қол да ны ла тын термин)

безденежный - ақшасыз
безденежный зачет - ақшасыз есепке алу (төлем құ ра-
лы ретінде ақшаны пайдаланбай өзара талаптарды 
есепке алу негізінде экономикалық субъектілер ара-
сын да ғы есептесу)

безденежный расчет - ақшасыз есептесу
безденежный реестр - ақшасыз тізілім
бездея тельное настроение - əрекетсіз ауан 
бездея тельное настроение рынка - нарықтың əре кет-
сіз ауаны 

бездеятельность - əрекетсіздік, енжарлық
бездеятельный - əрекетсіз (нарық туралы)
бездокументарная форма выпуска ценных бумаг 

- ба ға лы қағаздар шығарылымының құжаттамасыз 
нысаны

бездокументарная форма эмиссионных ценных бу-
маг - эмиссиялық бағалы қағаздардың құжаттамасыз 
нысаны 

бездокументарная ценная бумага - құ жат та ма сыз 
ба ға лы қағаз (бағалы қағаз сертификаты жоқ эмис-
сия лық бағалы қағаз)

бездотационность - демеуқаржысыздық
безлицензионный - лицензиясыз
безнадежная дебиторская задолженность - үмітсіз 
дебиторлық берешек, үмітсіз алашақ, неғайбыл де би-
тор лық берешек

безнадежная ссуда - үмітсіз несие
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безнадежное долговое обяза тельство - үмітсіз 
(неғайбыл) борышқорлық міндеттеме

безнадежные дебиторские счета - үмітсіз дебиторлық 
шоттар

безнадежные и сомнительные долги - үмітсіз 
(неғайбыл) жəне күмəнді борыштар

безнадежный - үмітсіз (неғайбыл) (борыш туралы)
безнадежный долг - үмітсіз борыш, неғайбыл борыш
безналичное перечисление - қолма-қол ақшасыз ауда-
рым 

безналичная форма выпуска ценных бумаг - бағалы 
қағаздар шығарылымының қолма-қол ақшасыз ны-
саны

безналичные рас четы лондонских клиринг-бан-
ков - Лондонның клирингілік-банк те рі нің қолма-қол 
ақшасыз есеп айырысуы

безналичные расчеты между банками - банк тер 
арасындағы қолма-қол ақшасыз есеп айырысу

безналичные рас четы между провинциальными 
бан ками - провинциялық банктер арасындағы 
қолма-қол ақшасыз есеп айырысу (Ұлыбритания)

безналичные расчеты населения - халықтың қолма-
қол ақшасыз есеп айырысуы

безналичные ценные бумаги - қолда жоқ бағалы 
қағаздар

безналичный - қолма-қол ақшасыз
безналичный вклад - қолма-қол ақшасыз салым
безналичный выпуск ценных бумаг - ба ға лы қағаз-
дардың қолма-қол ақшасыз шы ға ры лымы

безналичный денежный оборот - қолма-қол ақшасыз 
айналым (несие мекемелерінің шоттары бойынша 
жəне қарсы талаптар есебінен аудару жолымен тө-
ле не тін төлемдердің жиынтығы)

безналичный перевод денег между двумя почто-
выми счетами - екі пошта шоты арасында ақшаны 
қолма-қол ақшасыз аудару

безналичный платежный оборот - қолма-қол ақша-
сыз төлем айналымы

безналичный поч товый перевод - қолма-қол ақшасыз 
пошта аударымы

безналичный расчет - қолма-қол ақшасыз есеп айы-
рысу

безоблигационный заем - облигациясыз қарыз
безоборот ный индоссамент - айналымсыз индосса-
мент

безоговорочный - ескертпесіз
безоговорочный акцепт - сөзсіз акцеп (ризалық) 
безопасное хранение ценностей клиентов в банке - 
банкте клиенттердің құндылықтарын қауіпсіз сақтау

безответственность - жауапсыздық 
безопасность финансовая - қаржы қауіпсіздігі
безосновательность - негізсіздік
безотзывная облигация - қайтарып алынбайтын обли-
гация

безопасные облигации - қауіпсіз облигациялар (па-
йыз төлемдері аса сенімді, орнықты, өтелу мерзімі 
тұрақты облигациялар)

безотзывное завещание приносящей доход собствен-
ности наследникам - мұрагерге меншік табысын 
əкелетін қайтарып алынбайтын өсиет

безотзывное обязательство - қайтарып алынбайтын 
міндеттеме

без отзывное обязательство банка предоставить кре-
дит - банктің несие беру жөніндегі қайтарып алын-
байтын міндеттемесі

безотзывное обязательство произвести платеж - 
қайтарып алынбайтын төлем төлеу міндеттемесі

безотзывное платежное требование - қайтарымсыз 
төлем талабы 

безотзывность - қайтарып алынбайтындық
безотзывность банковской гарантии - банк кепіл ді гі-
нің қайтарып алынбайтындығы 

безотзывность оферты - офертаның қайтарып алын-
байтындығы 

безотзывные обязательства кредитной организации 
- кредиттік ұйымның қайтарымсыз міндеттемелері

без отзывный - қайтарып алынбайтын (аккредитив 
туралы)

безотзывный аккредитив - қайтарып алынбайтын 
аккредитив

безотзыв ный документарный аккредитив - қайта-
рып алынбайтын құжаттамалық аккредитив

безотзывный кредит - қайтарып алынбайтын несие 
(келісілген шарты несиегер мен қарызгердің ке лі сі-
мін сіз өзгермейтін несие)

безотзывный неподтвержденный аккредитив - қай-
тарып алынбайтын расталмаған аккредитив

безотлагательная про дажа ценных бумаг на рынке - 
нарықта бағалы қағаздарды кідіртпей сату 

безотлагательность - кідіртпеушілік
безошибочный - қатесіз
безрезультатность - нəтижесіздік
безрисковые активы - қатерсіз активтер
безрисковые финансовые операции - қатерсіз қаржы 
операциялары

безудержная инфляция - тежеусіз инфляция
безудержный - тежеусіз, тоқтаусыз
безупречная деловая репутация - мінсіз іскерлік бедел
безупречный - мінсіз, кіршіксіз
безусловная ответст венность - сөзсіз жауапкершілік
без условно конвертируемые долговые ценные бу-
маги - сөзсіз айырбасталатын борышқорлық бағалы 
қағаздар

безусловное аудиторское заключение - сөзсіз ауди тор-
лық тұжырым

безусловное денежное обя зательство - сөзсіз ақшалай 
міндеттеме

безусловное обязательство - сөзсіз міндеттеме
безусловное обяза тельство предоставить кредит - 
несие беру жөніндегі сөзсіз міндеттеме

безусловное финансирование - сөзсіз қаржыландыру
безусловный - сөзсіз
безусловный акцепт - сөзсіз акцепт (ризалық)
белые аисты - ақ лəйлектер (АҚШ-тың Ұлттық баға 
белгілеу бюросы шығаратын, биржадан тыс ай мақ-
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тық айналыста жүрген акциялардың бағасы бе рі ле-
тін күнделікті бағам бюллетені)

“белый слон” - “ақ піл” (шығыс ықтимал пайдадан 
асып түсетін мəміле дегенді білдіретін жаргон сөз)

бельгийский франк - Бельгия франкі
бем-баверка модель - бем-баверк үлгісі (белгілі бір 
еңбек ұсынымы мен капитал қорында пайыз норма-
сын өлшеу үшін австриялық мектептің өкілі Э.Бем-
Баверк əзірлеген үлгі)

бенефициар - бенефициар (пайдасына төлем тө ле-
не тін, аккредитив ашылатын тұлға; сақтандыру 
полисі бойынша ақша алушы)

бенефиций - бенефиций (1. борышқорға берілетін же-
ңіл дік; 2. шіркеудің табысы мол лауазымды қызметі)

бенчмарк - бенчмарк (қаржы нарығында - нарықтың 
немесе оның буындарының жай-күйін бағалау үшін 
пайдаланылатын көрсеткіш) 

бенчмаркинг - бенчмаркинг (жұмыстың, өн ді ріс тің 
тиімділігін арттыру, бизнес-де ріс тер ді же тіл ді ру 
үшін біреудің тə жі ри бе сін, таңдаулы ком па ния лар-
дың, өз компаниясы бөлімшелерінің, жекелеген ма-
ман дар дың озық жетістіктерін пайдалану əдісі)

бермудский доллар - Бермуд доллары
бесконтрольность - бақылаусыздық
бесконтрольный - бақылаусыз
бескорыстие - риясыздық 
бескризисный - дағдарыссыз
бескупонная краткосрочная государственная об-
лигация - купонсыз қысқа мерзімді мемлекеттік об-
лигация

бесперспективность - келешексіздік, келешегі жоқтық
бесперспективный - келешегі жоқ, келешексіз 
беспечность - бейқамдық, салақтық
бесплатная акция - тегін акция
бесплатно - тегін
бесплатное веде ние счета - шотты тегін жүргізу
бесплатные банковские операции - банктің тегін опе-
рациялары

бесплатный - тегін
бесплатный перевод денег - ақшаны тегін аудару
бесполезная трата денег- ақшаны пайдасыз шығындау
бесполезность - пайдасыздық 
бесполезный - пайдасыз 
беспорядочный - бей-берекет, берекесіз, ретсіз 

(акциялардың бағамы туралы)
беспорядочный тренд - бей-берекет (ретсіз) тренд
беспошлинная чеканка монет - мəнетті (шақаны) 
бажсыз шеку (мəнет сарайында)

беспошлинный перевод средств - бажсыз қаражат 
аударымы

беспрепятственное движение капитала - капиталдың 
кедергісіз қозғалысы

беспрепятственное кредитование - кедергісіз несие-
лендіру

бесприбыльный фонд - пайда əкелмейтін қор
беспроцентная облигация - пайызсыз облигация 

(ақшалай табыс төленбейтін, бірақ иеленушісінің 
тиісті тауарлар алуға құқығы болатын облигация)

беспроцентная ссуда - пайызсыз несие
беспроцентная ссуда с по гашением до востребова-
ния - талап етілмелі өтемді пайызсыз несие

беспро центные ценные бумаги - пайызсыз бағалы 
қағаздар

беспроцентный - пайызсыз
беспроцентный вклад - пайызсыз салым
беспроцентный долг - пайызсыз борыш
беспроцентный заем - пайызсыз қарыз
беспро центный казначейский вексель - пайызсыз 
қазынашылық вексель

беспроцентный кредит - пайызсыз кредит (пайыз 
алынбай берілетін кредит)

бесспорное списание средств - қаражатты даусыз 
есептен шығару (несие мекемесінде қаражатты 
шоттан оның иесінің келісімінсіз өндіріп алу тəсілі)

бесспорный - даусыз, талассыз 
бесспорный порядок взыскания штрафа - айып пұл-
ды даусыз өндіріп алу тəртібі

бессрочная биржевая сделка - мерзімсіз биржа 
мəмілесі

бессрочная гарантия - мерзімсіз кепілдік
бессрочная облигация - мерзімсіз облигация
бессрочная облигация с плавающей процентной 
ставкой - пайыздық мөлшерлемесі ауытқымалы 
мерзімсіз облигация

бессрочная привилегированная акция - мерзімсіз 
артықшылықты акция

бессрочное долговое обязательство - мерзімсіз бо-
рыш қорлық міндеттеме

бессрочные ассигнования - мерзімсіз қаржыландыру
бессрочные обязательства - мерзімсіз міндеттемелер
бессрочные пра вительственные облигации - үкі мет-
тің мерзімсіз облигациялары

бессрочные ценные бума ги - мерзімсіз бағалы қа-
ғаздар

бессрочный - мерзімсіз, мерзімі шектелмеген
бессрочный варрант - мерзімсіз варрант
бессрочный вклад - мерзімсіз салым
бессрочный долг - мерзімсіз борыш
бессрочный заем - мерзімсіз қарызхат (борыш сома-
сын белгіленген мерзімде қайтару міндеттемесінсіз 
шығарылатын ішкі мемлекеттік қарызхат)

бессрочный кредит - мерзімсіз кредит
бестоварный расчетный документ - тауарсыз есепте-
су құжаты (аккредитивтік есеп айырысудағы төлем 
тапсырмасы, төлем талабы; жеткізуші не төлемші 
сатып алушыға толық жеткізілмеген не ішінара 
жеткізілген материалдық құндылықтарға не көр се-
тіл ме ген қызметке төлеу үшін банкке жазған чек)

бестоварный учетный документ - тауарсыз есеп 
құжаты

бесфилиальный банк - филиалы жоқ банк
бесфондовое учреждение банка - қоры жоқ банк 
мекемесі

бесчековая банковская деятельность - чексіз банк 
қызметі (ақшалай есеп айырысуда чекті пайдалану-
ды қажет етпейтін банк жүйесі)
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“бесчековое общество” - “чексіз қоғам” (ЭЕМ-нің 
көмегімен есеп айырысу жүйесінің жобасы)

бесчековый сберегательный счет - чексіз жинақ 
шоты (чек жазуға болмайтын жинақ ақша салымы)

бесшумная дуэль - айқай-шусыз жекпе-жек (бірнеше 
компанияның үшінші компания акцияларының ба қы-
лау пакеті үшін өз де рі нің ниеттерін жарияламас-
тан күресуі)

бета - бета (акция бағамының қозғалысы мен жалпы 
акциялар нарығы қозғалысының ара қатынасын 
беретін өлшем бірлігі)

бета-версия - бета-версия, бета-болжам
бета-коэффициент - бета-коэффициент (акциялар ба-
ға мы ның басқа нарықпен са лыс тыр ған да тұ рақ сыз-
ды ғын көрсететін көрсеткіш)

бета-показатель - бета-көрсеткіш
бета-распределения - бета-бөліс
бибор - бибор (халықаралық ақша нарығындағы банк 
аралық депозиттер бойынша мөлшерлеме)

бизнес транзитный - транзиттік бизнес (банктер бей-
резидентке несие беру үшін басқа бейрезиденттен 
шетел валютасы түрінде депозит алатын опера-
циялар) 

бизнес финансовый - қаржы бизнесі (қаржы на ры-
ғын да қаржы активтерін сатып алу-сату əрекеті)

бизнес-идентификационный номер (БИН) - бизнес-
сəйкестендіру нөмірі (заңды тұлғалар үшін)

бизнес-карта - бизнес-карта (іскерлік сапарларда пай-
даланылатын халықаралық төлем жүйесінің кар-
точкасы)

билет - билет (1. жай вексель; 2. борышқорлық мін дет-
те ме; 3. банкнота; 4. төленбеген век сель де гі нота-
риус түсіретін жазба; 5. ақша белгісі; 6. жолаушы 
мен оның қол жү гін тасымалдау шарты жасалып, 
талаптары көрсетілгенін куəландыратын тасымал 
құ  жа  ты; 7. бірдеңені пайдалану құ қы ғын куə  лан  д ы -
ра  тын құжат; қайсыбір ұйым ға, партияға қа тыс-
ты лық ты куə лан ды ра тын құжат; 8. емтихан тап-
сырушы жа уап беруге тиісті сұрақтар жазылған 
қа ғаз)

билет банковский - банк билеті (банк шы ға ра тын тө-
лем құралы)

билет залоговый - кепілзатты билет (ломбардта кепіл-
ге салынған заттың иесіне берілетін билет)

билет казначейский - қазынашылық билет (1. асыл 
ме талға айырбасталмайтын, ұсақ тал май тын қағаз 
ақша түрі; 2. қа зы на шы лық бюджет тапшылығын 
жабу үшін шығарылатын қағаз ақша) 

билет кредитный - несие билеті (эмиссиялық банктер 
шығаратын құн белгісі)

билет ломбардный - ломбардтық билет (ломбардтың 
зат иесіне несие беру кезінде беретін куəлігі)

билет лотерейный - лотерея билеті
билет сберегательный - жинақ билеті 
билеты Госбанка - Мемлекеттік банк билеттері
биллинг - биллинг (фактураларды, жүк құ жат та рын 
не шоттарды табыстау үдерісі)

биллион - биллион (9 нөл бірлігімен бей не ле не тін есеп, 
яғни 1 миллиард, 1 мың миллион)

биллон - биллон (толымсыз ұсақ металл шақа)
биллонаж / бильонаж - биллонаж / бильонаж (айна-
лыстан шығарылған, бүлінген, толымсыз шақамен, 
ақшамен заңсыз сауда жасау)

билль о доходах - табыс туралы билль (бюджеттік 
құқық туралы заң жобасы)

билль об ассигнованиях - қаржы бөлу туралы билль 
(бюджеттен қаржыландыру туралы заң жобасы)

билль финансовый - қаржы биллі (бюджеттік құқық 
туралы заң жобасы)

билль-брокер - билль-брокер, билль-делдал (қор бир-
жа ларындағы вексель делдалы)

билонная монета - билон шақасы
биметаллизм - биметаллизм (жалпыға бірдей ба-
лам ның рөлін қос асыл металл атқаратын ақша 
жүйесі)

биметаллист - биметалшы
биметаллическая денежная система - биметалды 
ақша жүйесі

биметаллический стандарт - биметалды стандарт
биоэлектроника - биоэлектроника (өнімділігі жо ға ры 
зияткерлік есептеу құралдарын жасау мақ са ты мен 
ақпаратты тірі ор га низмдердің өңдеуі қа ғи дат та-
ры мен əдіс те рін зерделейтін ең жаңа ғылым мен 
техника саласы)

биржа - биржа (1. ұйымдық тұрғыда ресімделіп, тұ-
рақ  ты жұмыс істейтін нарық, онда бағалы қа ғаз-
дар ды, тауарларды, валютаны, жұмыс күшін сатып 
алу-сату мəмілесі жасалады; 2. биржа операцияла-
ры жүзеге асырылатын үймерет)

биржа валютная - валюта биржасы (шетел валютасы 
нарықтық баға бойынша тұрақты түрде жəне рет-
телген негізде сатып алынатын-сатылатын биржа)

биржа государственная - мемлекеттік биржа
биржа денежная - ақша биржасы
биржа драго ценных металлов - асыл металдар бир-
жасы

биржа золотая - алтын биржасы
биржа зрелая - кемел биржа (өзін-өзі өтейтін, бірақ 
инвестиция салмайтын ұйым) 

биржа компенсационного обмена - өтемдік айырбас 
биржасы

биржа компьютерная - компьютерлік биржа (сауда-
саттықты арнаулы биржа үймеретін салмай, 
компьютерлік желі арқылы жүргізетін биржа)

биржа маленькая - кішкентай биржа (Париж қор 
биржасындағы сауда кезеңі)

биржа межбанковская - банк аралық биржа
биржа недвижимо сти - жылжымайтын мүлік биржасы
биржа неофициальная - бейресми биржа
биржа опционная - опциондық биржа (алуан түрлі оп-
циондармен сауда жасауға маманданған биржа)

биржа организованная - ұйымдастырылған биржа 
биржа официальная - ресми биржа
биржа полуофициальная - жартылай ресми биржа
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биржа публичная - көпшілік биржасы (биржа сау-
дасына қатысуға тілек білдірушілердің бəріне есігі 
ашық биржа)

биржа срочная - мерзімдік биржа
биржа с малой активно стью - белсенділігі шамалы 
биржа

биржа универсальная - əмбебап биржа (көп ші лік 
қолды тауарлармен қатар валютамен де, бағалы 
қағаздармен де, тасымалдау шарттарымен де опе-
рациялар жүзеге асырылатын биржа) 

Биржа финансовых инструментов - Қаржы құрал да-
ры ның биржасы (АҚШ)

биржа финан совых фьючерсов - қаржы фью черс те рі-
нің биржасы

биржа фондовая - қор биржасы (бағалы қа ғаз дар бо-
йынша мəміле жасалатын биржа)

биржа ценных бумаг - бағалы қағаздар биржасы
биржа электронная - электрондық биржа (мəміле 
электрондық құралдар арқылы жасалатын биржа) 

биржевая брокерская фирма - биржалық брокерлік 
(делдалдық) фирма

биржевая игра - биржа ойыны
биржевая кассовая сделка - биржадағы кассалық 
мəміле 

биржевая контрактная сделка - биржадағы келі сім-
шарт тық мəміле

биржевая котировальная комиссия - биржада баға 
белгілейтін комиссия (биржада айналыста жүрген 
бағалы қағаздардың бағамын не тауарлардың баға-
сын анықтап, жариялайтын биржа органы)

биржевая котировка - биржалық баға бел гі леу (қор 
биржаларындағы бағалы қа ғаз дар дың бағамын, та-
уар биржаларында ұсы ныл ған тауарлардың бағасын 
биржа ор ган да ры ның биржалық мəмілелерді ескере 
отырып дүркін-дүркін тіркеуі)

биржевая котировка акции - акцияның биржалық 
бағасын белгілеу

биржевая коти ровка курса - биржалық бағам 
белгілеу

биржевая паника - биржадағы үрей (бағалы қағаздар 
бағасының күрт құлдырауынан болатын биржадағы 
дағдарыс сəті)

биржевая позиция - биржа жайғасымы, биржа ұс та-
ны мы, биржа айқындамасы (жоғарылату мін дет-
те ме сі мен төмендету міндеттемесі арасындағы 
белгілі бір сəттегі ара қатынас)

биржевая премия - биржа сыйлықақысы (алдын ала 
келісілген тұрақсыздық айыбы)

биржевая прибыль - биржа пайдасы, бир жа лық пайда 
(қор биржаларында бағалы қа ғаз дар ды, тауар бир-
жаларында тауарларды сатудан алынған пайда)

биржевая продажа - биржада сату
биржевая розничная бро керская фирма - биржадағы 
бөлшек сауда брокерлік (дел дал дық) фирма

биржевая розничная брокер ская фирма, имеющая 
частные ли нии связи со своими отделения ми и 
другими компаниями - биржадағы өзінің бө лім ше-

ле рі мен жəне басқа компаниялармен жекеше байла-
ныс желілері бар бөлшек сауда брокерлік (дел дал-
дық) фирма (АҚШ)

биржевая сделка - биржалық мəміле
биржевая сделка с кредитом - биржадағы несиелі 
мəміле

биржевая сделка с маржой - биржадағы маржалы 
мəміле

биржевая сделка на разницу - айырмаға негізделген 
биржа мəмілесі

биржевая сделка, подлежащая урегулированию в 
следующем расчетном периоде - келесі есеп айыры-
су кезеңінде реттеуге жататын биржалық мəміле

биржевая сделка с немедленной оплатой - тө лем-
ақысы дереу төленетін биржалық мəміле

биржевая сделка с премией - биржадағы сыйлық ақы-
лы мəміле

биржевая сделка с расчетом на личными - қолма-қол 
ақшалай есеп айырысатын биржалық мəміле

биржевая сделка с ценными бумагами - бир жа да ғы 
бағалы қағаздармен байланысты мəміле

биржевая сессия - биржалық сессия (биржада күні 
бо йына мəміле жасасылатын уақыт ара лы ғы; бир-
жа ның жұмыс істейтін ресми сағаты) 

биржевая спекулятивная горячка - биржадағы алып-
сатарлық дүрлікпе

биржевая спекуляция - биржалық алып-са тар лық, 
биржадағы алып-сатарлық (биржада мəміле жасасу 
жəне оны орындау сə тін де гі бағалы қағаздардың ба-
ға мы немесе та уар лар дың бағасы арасындағы айыр-
ма есебінен мə мі ле арқылы алып-сатарлық пайда 
табуы)

биржевая спекуляция на дивидендах - дивидендтер-
мен биржалық алып-сатарлық

биржевая ссуда - биржа несиесі, биржалық несие 
(биржада бағаланатын құнды қағаздар кепілдігімен 
делдалға берілетін несие)

биржевая стоимость - биржалық құн
биржевая стоимость акции - акцияның биржалық 
құны

биржевая страте гия, основанная на допущении, что 
плохие новости приводят к сниже нию конъюнкту-
ры - жаман жаңалық жағдаятты төмендетеді дегенге 
жол беруге негізделген биржалық стратегия

биржевая торговля - биржалық сауда, бир жа да ғы сау-
да (биржалардың делдалдығы ар қы лы тауарлармен, 
валютамен жəне бағалы қа ғаз дар мен сауда жасау)

биржевая яма - биржа шұңғылы (биржа мүшелеріне 
биржа мəмілесін жасасуға рұқсат етілген жер, 
оның едені бүкіл құжыраның деңгейінен төмен бо-
лып келеді) 

биржевик - биржашы (1. қор биржасының операцияны 
өз есебінен жəне өзінің тə уе кел ді гі мен жүргізетін 
мүшесі; 2. биржадан тыс нарыққа танымал қа ты-
су шы; 3. биржадан тыс нарықта сатушының не 
сатып алу шы ның рөлін белсенді түрде атқарушы 
фирма)
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биржевик, выступающий как розничный брокер, 
но спекулирую щий преимущественно за свой счет 
- бөл шек сауда брокері ретінде əрекет ететін, бірақ 
кө бі несе өзінің есебінен алып-сатарлық жасайтын 
биржашы

биржевик, играющий на повышение - бағаны кө те-
ру ге ойнайтын биржашы 

биржевик, играющий на понижение - бағаны тө мен-
де ту ге ойнайтын биржашы

биржевик, покупаю щий ценные бумаги в течение 
дня - бағалы қағаздарды бір күн ішінде сатып алушы 
биржашы

биржевое время - биржа уақыты
биржевое законодательство - биржалық заңнама 

(мемлекетте қолданылатын, бир жа лық қызмет 
қатынастарын реттейтін құқықтық актілердің 
жиынтығы)

биржевое кольцо - биржа шеңбері, биржалық шеңбер 
(1. биржа мүшелеріне мəміле жасасуға рұқсат 
етілген орын; 2. биржа үймеретінде биржашылар 
шеңбер бойымен түрегеліп тұратын немесе отыра-
тын фьючерстік базар; 3. Лондондағы металл бир-
жасында əрбір жеке металмен сауда жүргізілетін 
бес минуттік кезең; 4. алғашқы биржаларда есеп 
айырысу келісімінің қарабайыр нысаны) 

биржевое маклерство - биржадағы маклерлік (маклер 
кəсібі; биржалық мəмілелердегі делдалдық)

биржевое разме щение - биржалық (биржада) орналас-
тыру (биржа арқылы акциялардың ірі топтамасын 
сату) 

биржевой аппа рат, передающий котировки цен-
ных бумаг - бағалы қағаздар белгіленімін беретін 
биржалық аппарат

биржевой брокер - биржа делдалы, биржа брокері 
(1. биржа мүшесінің - заңи тұлғаның, арада жүрген 
дел дал дың қызметшісі немесе өкілі; 2. тəуелсіз 
делдал)

биржевой брокер, осуще ствляющий операции за 
собственный счет - операцияларды өз есебінен 
жүзеге асырушы биржа брокері

биржевой брокер, совер шающий операции за соб-
ственный счет - операцияларды өз есебінен жасау-
шы биржалық брокер

биржевой бум - биржа дүрлікпесі, биржа серпілісі 
(тауар бағасы мен бағалы қағаз бағамының қысқа 
мерзімге күрт көтерілуі)

биржевой дилер - биржа дилері (сауда қыз ме тін рет-
теу саласындағы уəкілетті орган бе ре тін лицензия 
негізінде тауар биржасында өзінің қызметін жүзеге 
асыратын жəне өзінің мүддесі үшін əрі өзінің есе бі-
нен, сондай-ақ клиенттің тапсырмасымен бир жа да-
ғы тауармен мəміле жасайтын заңи тұл ға)

биржевой договор - биржа шарты
биржевой доход - биржалық табыс
биржевой зал - биржа залы (құжырасы)
биржевой комитет по допуску ценных бумаг к коти-
ровке - рұқсаттама жөніндегі биржалық комитет

биржевой консорциум - биржалық консорциум
биржевой котировальный комитет - биржа лық баға 
белгілеу комитеті

биржевой крах - биржалық күйреу (бағалы қағаздар 
бағамының күрт құлдырауы)

биржевой кризис - биржа дағдарысы (артық өндіру 
дағдарысынан не саяси себептерден туындаған қор 
биржасындағы дағдарыс)

биржевой круг - биржалық топ, биржалық шең бер 
(1. биржада мəміле жасасуға ай рық ша құқығы бар 
биржа мүшелерінің шең бе рі; 2. залында (құ жы ра-
сын да) биржа мү ше ле рі нің шеңбер түрінде ор на лас-
қан орындары)

биржевой курс - биржалық бағам, бир жа да ғы бағам 
(биржадағы сауда-саттық нə ти же сін де бағалы қа-
ғаз дар дың, акцияның, об ли га ция ның сату бағасы, 
нарықтық бағасы)

биржевой курс акций, равный ее номинальной сто-
имости - акциялардың атаулы құнына тең биржалық 
бағамы

биржевой курс в момент закрытия биржи - биржа-
ның жабылу сəтіндегі биржалық бағам

биржевой курс ценной бумаги - бағалы қағаздың бир-
жа лық бағамы

биржевой маклер - биржа маклері, биржа делдалы 
(биржаның қызметкерлері құрамына кіретін, сек-
цияларда сауда-саттық жүргізетін, сатушы мен 
сатып алушы делдалдарының мəміле жасасуға 
келісімін тіркейтін қызметкері, қызметшісі)

биржевой маклер, не способ ный выполнить свои 
обязательства - өз міндеттерін орындауға қабілетсіз 
биржа маклері

биржевой маклер, осуществляющий сделки за свой 
счет - мəмілелерді өз есебінен жүзеге асыратын бир-
жа делдалы

биржевой маклериат - биржа делдалдығы
биржевой мультиплика тор - биржалық мультиплика-
тор (акцияның нарықтық бағасының соңғы төленген 
дивидендке қатынасы) 

биржевой наблюдательный комитет - биржа лық қа-
да ға лау комитеті

биржевой оборот - биржа айналымы, биржа лық айна-
лым (белгілі бір кезеңде биржада бағалы қағаздармен 
не тауарлармен жа сал ған мəмілелердің көлемі) 

биржевой посетитель - биржа келермені (биржаға 
мүше емес, бірақ биржа комитетінің шешімімен 
биржа операцияларына жіберілген заңи немесе жеке 
тұлға)

биржевой посредник - биржа делдалы (дел дал дық 
фирма, делдалдық кеңсе, тəуелсіз делдал)

биржевой приказ в случае торговли членом биржи 
за свой счет - биржа мүшесі өз есебінен сауда жа са-
ған жағдайда берілетін биржалық бұйрық

биржевой приказ, действующий на один день - бір 
күндік биржа бұйрығы

биржевой приказ о за ключении одновременно двух 
противоположных сделок на равную сумму, но с 
разными сроками - бір уақытта тең сомаға қарама-
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қарсы, бірақ түрлі мерзімде мəмілелер жасасу туралы 
биржалық бұйрық 

биржевой приказ с це ной, которую брокер может 
изме нить по своему усмотрению без при нятия 
какой-либо ответственности - брокер қандайда 
бір жауапкершіліксіз өз қалауынша өзгерте алатын 
бағамен байланысты биржалық бұйрық

биржевой спекулянт - биржалық (биржадағы) алып-
сатар 

биржевой спекулянт, играю щий на повышение, ко-
торый не мо жет ликвидировать свою позицию из-
за отсутствия покупателей - сатып алушылардың 
жоқтығы себепті өзінің ұстанымын жоя алмайтын, 
бағаның көтерілуіне ойнаушы биржалық (бир жа да-
ғы) алып-сатар

биржевой спекулятивный предел - биржа да ғы алып-
сатарлық шек

биржевой стажер - биржалық өтілгер
биржевой торговец - биржалық саудагер 
биржевой стандартный срок - биржаның стандарт тық 
мерзімі

биржевой трейдер - биржа трейдері (биржаға мүше 
ұйымның ресми тіркелген өкілі)

биржевые брокеры и другие участники рынка - бир-
жа лық брокерлер жəне нарыққа басқа да қа ты су шы лар

биржевые валютные операции - биржалық валюта 
операциялары

“Биржевые ведомости” - “Биржа тізімдемелері” 
(апталық іскерлік газет)

биржевые доходы - биржалық табыс, биржалық кіріс, 
биржа кірісі

биржевые жесты - биржалық ишарат, бир жа да ғы ым-
дасу (сатып алу-сатудың түрін, бағасын жəне кө-
ле мін білдіру үшін делдал алақанының жəне сау сақ-
та ры ның жеке-жеке қойылысы, сондай-ақ иегі мен 
маң  да йы ның қойылыс қалпы арқылы ымдасатын 
қимыл, ишарат)

биржевые записи приказов - биржадағы бұйрықтар 
жазбасы

биржевые запреты - биржадағы тыйым
биржевые нарушения - биржадағы жол сыз дық
биржевые операции - биржадағы операциялар, бир-
жа да ғы алыс-беріс (тауар жəне қор биржаларында 
жүр гізілетін алыс-беріс, биржаларда сатып алу-са-
ту мəмілелерін жасасу)

биржевые операции с об лигациями - облигациялар-
мен жасалатын биржалық операциялар

биржевые переговоры - биржалық келіссөз
биржевые правила - биржалық ережелер
биржевые расходы - биржалық шығын, биржа 
шығыны (биржада тауарлар мен бағалы қағаздар 
сатып алумен байланысты шығын)

биржевые сделки с наличной валютой - биржада 
қолма-қол валютамен жасалатын мəмілелер

биржевые спекулянты, проводя щие единую поли-
тику - бірыңғай саясат жүргізуші биржалық алып-
сатарлар

бирже вые спекуляции - биржалық алып-сатарлар (ба-
ғам ды жоғарылату немесе төмендету мақсатымен)

биржевые торги - биржалық сауда-саттық
биржи международные - халықаралық биржалар
биржи национальные - ұлттық биржалар
биржи товаров и ценных бумаг - тауарлар мен ба ға-
лы қағаздар биржасы (бағалы қағаздар, опциондар, 
фьючерстік шарттар сауда-саттыққа шы ға ры ла-
тын ұйымдастырылған ұлттық биржалар)

бит - бит (ақпараттың мөлшері мен жадтың көлемін 
өлшеу бірлігі)

благородные металлы - асыл металдар (зер гер лік бұ-
йым дар жасалатын, мə нет ше кі ле тін алтын, күміс, 
платина ли га ту ра лық балқымасы)

благоприятная цена - қолайлы баға
благопри ятное изменение конъюнктуры на валют-
ном рынке - валюта нарығындағы жағдаяттың қо-
лай лы өзгеруі

благоприятный валютный курс - қолайлы ва лю та-
лық бағам

благородные металлы - асыл металдар (зер гер лік бұ-
йым дар жасалатын, мəнет ше кі ле тін алтын, күміс, 
платина ли га ту ра лық балқымасы)

благотворительная организация - қа йы рым ды лық 
ұйым

благотворительное общество - қа йы рым ды лық қоғам
благотворительное учреждение - қайырым ды лық 
мекеме

благотворительный фонд - қайырымдылық қор
бланк - бланк (1. мекеменің, фирманың атауы не бел гі-
лі бір нысанда құжат толтыру үшін ішінара мəтін 
ба сылған парақ; 2. тол тырылмаған құжат үлгісі)

бланк вексельный - вексель бланкі
бланк денежного перевода - ақша аударымы бланкі
бланк для взноса депозита - депозит жарнасына ар-
нал ған бланк

бланк для вклада - салымға арналған бланк
бланк для жироперевода - жироаудармаға арналған 
бланк

бланк для перевода денег в системе жиросчетов - жи-
рошоттар жүйесінде ақша аударуға арналған бланк

бланк документа - құжат бланкі
бланк жирочека - жирочек бланкі
бланк заказа - тапсырыс бланкі
бланк залогового сертификата - кепілзат сер ти фи ка-
ты ның бланкі

бланк заполненный - толтырылған бланк
бланк, заполняемый броке ром при получении при-
каза клиента - клиенттің бұйрығын алған кезде бро-
кер толтыратын бланк

бланк запроса (запросный) - сауалдық бланк
бланк заявки - өтінім бланкі
бланк заявки на получение акции - акция алуға өті-
нім бланкі

бланк заявки на получение акций при их публич-
ной эмиссии - акциялардың жария эмиссиясы ке зін-
де акциялар алуға өтінімі бланкі
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бланк заявки на получение ссуды - несие алуға өті-
нім бланкі

бланк заявки на при обретение акций - акциялар са-
тып алуға өтінім бланкі

бланк заявления - өтініш бланкі
бланк извещения об отгрузке товара - та уар дың жө-
нел тіл гені туралы хабарлама бланкі

бланк инкассового поручения - инкассолық тапсырма 
бланкі

бланк ин кассового поручения по документар ной 
тратте - құжаттамалық тратта бойынша инкассолық 
бланк

бланк ипотечного свидетельства - ипотекалық куəлік 
бланкі

бланк квитанции - түбіртек бланкі
бланк контракта - келісімшарт бланкі
бланк незаполненный - толтырылмаған бланк
бланк перевода - аударым бланкі
бланк передачи акций - акциялар беру бланкі
бланк платежного поручения - төлем тапсырмасы 
бланкі

бланк платежных документов - төлем құжаттары 
бланкі

бланк подписки (подписной) - жазылу бланкі
бланк подписки на заем - қарызхатқа жазылыс бланкі
бланк посылки наложенным платежом - үстелме 
төлем жолданымының бланкі

бланк почтового перевода - пошта аударымы бланкі
бланк предварительной регистрации - алдын ала 
тіркеу бланкі

бланк регистрации сделки - мəмілені тіркеу бланкі
бланк регистрационный - тіркеу бланкі
бланк с образцами подписей - қолтаңба үлгілері бар 
бланк

бланк сертификата - сертификат бланкі
бланк стандартный - стандартты бланк
бланк строгой отчетности - қатаң есептеме бланкі 

(арнаулы есепке алынатын бланкілер, құжаттар 
түрі)

бланк счета - шот бланкі
бланк уведом ления о платеже - төлем туралы хабар-
лама бланкі

бланк учетного документа строгой отчетности - қа-
таң есепке алынған есеп құжатының бланкі (есепке 
алынуға тиіс жəне шаруашылық операцияларды 
ресімдеу үшін қызметкерлерге есеп беру кепілдігімен 
берілетін құжаттар бланкі)

бланк фирменный - фирмалық бланк (фир ма ның ата-
уы, мекенжайы, телефоны, кейде фир ма ның стилін, 
мақсатын, қозғаушы уə жін бейнелейтін ұраны жа-
зыл ған логотипі мен фирмалық белгісінің компози-
циясы)

бланк ценной бумаги - бағалы қағаз бланкі 
(заңнамамен белгіленген қағаз нысандары)

бланк цифровой - цифрлық бланк
бланк чека (чековый) - чек бланкі (бас па ха на лық 
тəсілмен дайындалатын чек үлгілері)

бланк чистый - таза бланк
бланк штемпельный - мөрқалыпты бланк 
бланк-ваучер - бланк-ваучер, бланк-кепілхат (жа сал-
ған коммерциялық операция туралы деректері бар 
бланк, əдетте жеткізушінің шотына тіркеледі)

бланковая доверенность - бланкілік сенімхат (сенім 
жүктелген тұлға көрсетілмей құқық беру туралы 
құжат)

бланковая доверенность на предъявителя - ұсы ну-
шы ға арналған бланкілік сенімхат

бланковая запись - бланкідегі жазба (бағалы қа ғаз да-
ғы табыстама жазба)

бланковая облигация - бланкілі облигация (кə сіп-
орын ның активтері қамтамасыз етілген болып 
табылады)

бланковая оферта - бланкілі оферта
бланковая передаточная надпись - бланкілі табыс-
тама жазба, бланкілі табыстау жазбасы (құжат бе-
ріл ген тұлға көрсетілмеген вексель)

бланковая передаточная надпись на векселе - век-
сель дегі бланкілік табыстама жазба 

бланковая передача акций - акцияларды бланкілік та-
быстау

бланковая ссуда - бланкілік несие (қарызгерге ке піл-
дік сіз берілетін несие)

бланковая тратта - бланкілі тратта
бланковая переуступка - бланкілік шегінім (меншікті 
табыстау туралы құжатта жаңа иеленушінің 
есімін жазуға болатын бос орын қалдыру)

бланко-вексель - бланк-вексель (бір не бірнеше 
деректемелері жоқ вексель)

бланковый - бланкілік (толтырылмаған, таза, ке піл-
дік сіз, қамтамасыз етілмеген)

бланковый аккредитив - бланкілік аккредитив (сома-
сы көрсетілмеген аккредитив) 

бланковый акцепт - бланкілі акцепт (ризалық)
бланковый вексель - бланкілі вексель
бланковый документ - бланкілік құжат
бланковый индоссамент - бланкілік индоссамент 

(көлік жүкқұжатындағы, коносаменттегі, чек те гі, 
траттадағы немесе басқа бір айналым құ жа тын да-
ғы құжат тапсырылған адамның аты көрсетілмей 
жазылған табыстама жазба)

бланковый кредит - бланкілік несие (тауар-ма те-
риал дық құндылықтармен немесе бағалы қа ғаз дар-
мен қамсыздандырылмай берілетін несие)

бланковый пере водный вексель - бланкілі аударма 
вексель

ближайший месяц - таяудағы ай (биржада фью черс-
тік келісімшарт не фьючерстік ке лі сім шарт қа опци-
он жасалатын таяу да ғы ай)

близкий субститут денег - ақшаның жақын субституты
блок - блок (1. келісу, бірігу; 2. қолда бар не сатуға 
түс кен ірі сомадағы акциялар не облигациялар; 
3. АҚШ-та федералдық жəрдемқаржы түрі)

блок акций - акциялар топтамасы, акциялар бүлені
блок валютный - валюталық одақ
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блок вычислительной машины - есептеу машина сы-
ның блогі

блок вычислительный - есептегіш блок
блок долларовый - долларлық одақ
блок золотой - алтын одағы (алтын стандартын сақ-
тау мақсатымен бірқатар елдердің бірігуі)

блок стерлинговый - стерлинг одағы
блокада валютная - валюталық шектеме (елде басқа 
ел валютасының қолданылуын шектеу)

блокада золотая - алтын шектемесі (эко но ми ка лық 
оқшаулау мақсатымен алтынды тө лем құралы ре-
тін де қабылдаудан бас тарту)

блокада кредитная - несие шектемесі (қайсыбір мем-
ле кет тің, халықаралық валюта-несие ұйымының 
экономикалық оқшаулау мақсатымен елге не елдер 
тобына несие беруден бас тартуы)

блокада финансовая - қаржы шектемесі, қаржылық 
шектеме 

блокейдж - блокейдж (акцияға сұраным төмен бол-
ған да: қомақты топтамамен өткізу кезінде сату 
бағасынан шегеру)

блокирование - оқшаулау, шектеу (қоршауға алу; жол-
ға тосқауыл қою, қозғалысқа кедергі жасау, сақ тан-
ды ру операцияларының жүзеге асырылуына бөгет 
жасау əрекеттері) 

блокирование валюты - валютаны оқшаулау (мем ле-
кет тік билік органдарының банктерде шетел валю-
тасын пайдалануға тыйым салуы не шек қоюы) 

блокирование информации - ақпаратты оқшаулау
блокирование кредитов - кредитті оқшаулау
блокирование платежей - төлемдер шектемесі
блокирование счетов - шоттарды оқшаулау, шотқа 
шек қою (мемлекеттік билік ор ган да ры ның банк 
шоттары иелерін шоттағы қаражатты еркін би-
леу құқығынан айыруы)

блокированная валюта - шектемелі валюта (бір елдің 
ішінде ғана үкіметтің ба қы ла уы мен айналыста 
жүретін валюта)

блокированная сделка - шектемеленген мəміле
блокированная чеканка - шектемелі ақша шеку
блокированные активы - шектемеленген активтер
блокированные счета в фунтах стерлингов - стер-
линг фунт түріндегі шектемеленген шоттар

блокированные титулы - шектемелі титулдар (фирма 
қызметкерлеріне тарту етілген не сыйақы ретінде 
берілген акциялар)

блокированные цен ные бумаги - шектемеленген 
бағалы қағаздар

блокированный банковский счет - оқшау лан ды рыл-
ған банк шоты

блокированный счет - шектелген шот, оқшау лан ды-
рыл ған шот

блокировать кредиты - несиені шектемелеу
блокировать счет - шотты шектемелеу
блокировка - құрсаулау, шектемелеу
блокировка кредита - кредитті оқшаулау
блокирующая доля - шектемелейтін үлес

блокирующее мень шинство - шектемелейтін 
азшылық

блокирующий пакет акций - акциялардың оқшау лан-
дырылған пакеті

блокнот с записями приказов - бұйрықтар жазылған 
блокнот

блоттер - блоттер (қор биржасында мəміленің күн де-
лік ті тізілімі)

блоуаут - блоуаут (жаңадан шығарылған бағалы қағаз-
дар акцияларының түгел тез сатылып кетуі)

блочный позиционер - блоктық позиционер, блоктық 
айқындаушы (бағалы қағаздар топтамасын са-
ту шы ға қызмет көрсету үшін бағалы қағаздарда 
белгілі бір айқындаушы рөл атқарушы дилер)

блуждающие капиталы - кезбе капитал
блю чип - блю чип (пайдасы тұрақты өсу үс  тін  де  гі 
ұлттық компанияның жай акция лары)

блю чипс - блю чипс (“көгілдір түбіртектер”, тұ рақ-
ты дивиденд төлеп тұратын сенімді ірі ком па ния-
лар дың акциялары)

богатство - байлық (нарықтық бағасы бар, ақшаға 
сатуға немесе өзге игілікке айыртауға болатын нəр-
се лер дің бəрі)

богатство в денежной форме - ақшалай нысандағы 
байлық

богатство, воплощен ное в материальных и денеж-
ных ак тивах - материалдық жəне ақшалай активтер-
де көрініс тапқан байлық

бодмерейный вексель - бодмереялық вексель (кеме, 
жүк кепілдігімен берілетін вексель)

бодмерейный заем - бодмереялық қарыз
бодмерея - бодмерея (кеме, жүк, тасымал кепілдігімен 
алынатын қарыз)

бокс - бокс (1. жинақ мекемелерінде сақ та ла тын ба ға-
лы қағаздар не басқа да құ жат тар ор на лас ты рыл-
ған орын; 2. андеррай тер дің жұмыс орны)

болгарский лев - болгар леві (Болгарияның ақша 
бірлігі)

более выгодное предложение - неғұрлым тиімді 
ұсыныс

более высокий уровень процента по серийным об-
лигациям с отдаленными сроками - мерзімі ұзақ 
сериялық облигациялар бойынша пайыздың не ғұр-
лым жоғары деңгейі

более крупный платеж в момент истечения срока 
ссуды - несие мерзімінің аяқталуы сəтіндегі не ғұр-
лым ірі төлем

более низкая цена - неғұрлым төмен баға
более поздним числом - неғұрлым кешірек күнмен
более ранние акции - неғұрлым ертерек акциялар
более узкие пределы ко лебаний валютного курса 
по сравне нию с обычными - валюта бағамының 
кəдуілгі бағаммен салыстырғанда ауытқуының 
неғұрлым тар шегі

болезнь голландская - голланд сырқаты (жаңа табиғи 
ресурс көзінің ашылуы нəтижесінде экономиканың 
индустриясыздандырылуы)
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боливар - боливар (Венесуэланың ақша өлшемі, 100 
сен ти моға тең)

боливиано - боливиано (Боливияның ақша өлшемі, 100 
сентавоға тең)

большая бухгалтерская книга - үлкен бухгалтерлік 
кітап

“Большая пятерка” - “Үлкен бестік” (1. Лон дон ның 
аса ірі клирингілік банктері: Барклейз бэнк, Мидленд 
бэнк, Ллойдз бэнк, Нэшенл провиншиэл бэнк жəне 
Вестминс тер бэнк; соңғысы 1968 жылы Нэшенл 
провиншиэл бэнкпен, Барклейз бэнк Мартинз бэнк-
пен қосылды; 2. əлемдік жетекші бес валюта: АҚШ 
доллары, неміс маркасы, ағыл шын стерлинг фунты, 
жапон иенасы, Швейцария франкі)

большая сумма денег - көп ақша сомасы
“Большая тройка” - “Үлкен үштік” (Лон дон да ғы ірі 
үш клирингілік банк: Барклейз бэнк, Мидленд бэнк, 
Ллойдз бэнк, Нэшенл Вестминстер бэнк; 1968 жыл-
ға дейін“Үлкен бестік”)

“Большая четверка - “Үлкен төрттік” (Лондондағы 
аса ірі клирингілік банктер: Барклейз бэнк, Мидленд 
бэнк, Ллойдз бэнк, Нэшенл Вестминстер бэнк; 1968 
жылға дейін“Үлкен бестік”)

большие деньги - көп ақша, мол ақша
большое изменение в це нах между двумя сделками 
по цен ной бумаге - бағалы қағаз бойынша екі мəміле 
ара сын да ғы бағадағы үлкен өзгеріс (тикердегі жазба)

большое число - көп сан, үлкен сан (бағалы қағаз ба-
ға сын белгілеуде цифрді ондық таңбаға дейін таң-
балау)

большой банк - үлкен банк (əлемдік ауқымда ықпал 
ете алатын аса ірі банк дегенді білдіретін термин)

большой дисконт - үлкен дисконт
большой отрыв от пре дыдущего уровня цен - бұ рын-
ғы баға деңгейінен үлкен алшақтық

“Бонд байэр” - “Бонд Байэр” (“Облигацияларды са-
тып алушы” АҚШ-та күн сайын шығатын газет)

бондхольдер - бондхольдер (акцияның не бағалы қа ғаз-
дың иесі)

бонистика - бонистика (қағаз ақша мен бонаны зер де-
лей тін пəн)

бонитет - бонитет, сапа (төлем төлеу қабілеті; қа рыз-
гер дің несиені өтеу мүмкіндігін бағалау)

бонусная эмиссия акций - акциялардың бонустық 
эмиссиясы

боны - бона (1. мемлекеттік қазыналық, му ни ци-
пал дық органдар, мекемелер, т.б. шы ға ра тын бо-
рыш қор лық міндеттемелер; 2. ұсақ ақша ретінде 
ай на лыс қа жі бе рі летін қағаз ақша; 3. қолданыстан 
шық қан қағаз ақша)

боны денежные - ақшалай бона (несие сипа тын дағы 
ақша суррогаты)

боны казначейские - қазынашылық бона (орта жəне 
ұзақ мерзімді мемлекеттік міндеттемелер түрі)

боны монетные - мəнет бонасы, ақша бонасы (алынған 
алтын мен күмістің орнына ақша сарайынан 
берілетін міндеттеме)

бордеро - бордеро (1. бағалы қағаздар ті зім де ме сі; 
2. бухгалтерлік шоттың тапсырыскерге арналған 
көшірмесі; 3. қайта сақтандыру шартында 
қамтылған сақтандыру тізбесі)

борьба за голоса акционеров в случае попытки по-
глощения - жұтылу əрекеті жағ да йын да ак цио нер-
лер дің дауысы үшін күрес 

борьба с отмыванием денег - ақшаның жы лыстауы-
мен күрес

бостонский опцион - Бостон опционы
бразильский крузейро - Бразилия крузейросы 

(Бразилияның ақша өлшемі)
“брак опциона и акций” - “опцион мен акциялардың 
жарамсыздығы”

брать в долг - борышқа алу
брать активы под контроль - активтерді ба қы лауға алу
брать в аренду оборудование - жабдықты жалға алу 
брать в долг - борышқа алу
брать в качестве залога - кепілзат ретінде алу
брать в кредит - кредитке алу
брать в свидетели - куəгерлікке алу 
брать взаймы - қарызға алу
брать взаймы на короткий срок - қысқа мерзімге 
қарызға алу

брать взаймы на продолжи тельный срок - ұзақ 
мерзімге қарызға алу

брать взятки - пара алу
брать вклад из банка - банктен салымды алу
брать деньги - ақша алу
брать деньги в банке - банктен ақша алу
брать деньги из банка - банктен ақша алу
брать деньги под закладную - кепілхатқа ақша алу
брать деньги со счета - шоттан ақша алу
брать за основу - негізге алу
брать интервью - сұхбат алу
брать кредит - кредит алу
брать на себя долг - борышты өзіне алу
брать на себя обязатель ства - өзіне міндеттеме алу
брать на себя обязательства страхования - 
сақтандыру міндеттемесін өзіне жүктеу

брать на себя ответ ственность - өзіне жауапкершілік 
алу

брать на себя ответственность по долгам - борыш 
бойынша өзіне жауапкершілік алу

брать на себя поручительство - кепілгерлікті мойны-
на алу

брать на себя разме щение ценных бумаг - өзіне ба ға-
лы қағаздарды орналастыруды өз міндетіне алу

брать на себя расходы - шығысты өзіне алу
брать со счета - шоттан алу
брать средства из фонда - қордан қаражат алу
брать ссуду - несие алу
брать ссуду на короткий срок - қысқа мерзімге несие 
алу

брать ссуду под залог - кепілзат кепілімен несие алу
брать ссуду под залог ценных бумаг - бағалы қағаздар 
кепілімен несие алу
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брать ценные бумаги с хранения - бағалы қағаздарды 
сақтаудан алу

брейк - брейк (қаржыландыруда: брейк ба ға сын ай-
қын дау кезінде сатып алу кө ле мі нің түрлі дең ге йін-
де гі сатып алу дискаунтын қамтамасыз ететін құ-
ры лым; баға өз ге ре тін нүкте; инвестицияда: 1) на -
рық  та ба ға лы қағаз бағасының не жалпы на рық  тық 
ба ға ның күтпеген жерден тү суі; 2) делдалдық 
фирма шоттарындағы теңдестірілмеушілік; 3) сəт-
ті лік)

брейкаут - брейкаут (бағалы қағаз бағасының қар сы ла-
су деңгейінен жоғары көтерілуі не қолдау деңгейінен 
төмен түсуі)

брейк-пойнт - брейк-пойнт (ақшалай тұлғаланған 
инвес тиция сомасы)

брейк-форвард - брейк-форвард (форвардтық ва лю-
та лық келісімшарт)

бремя внешней задолженности - сыртқы берешек 
ауыртпалығы

бремя выпла ты процентов - пайыз төлеу ауырт па-
лығы

бремя долгов (долговое) - борыш ауыртпалығы
бремя дополни тельной процентной ставки - қо сым-
ша пайыздық мөлшерлеменің ауыртпалығы

бремя задолженности - берешек ауыртпалығы
бремя отчислений в бюджет - бюджетке аударымдар 
ауыртпалығы

бремя процентов - пайыз ауыртпалығы
бремя финансирования - қаржыландыру ауырт па лығы
бремя финансовое - қаржы ауыртпалығы
бремя фискальное - қазыналық ауыртпалық
Бреттонвудская валютная система - Бреттон-Вуд 
валюталық жүйесі (1944 ж. Бреттон-Вудта бол ған 
конференцияда белгіленген əлемдік ақша қа ты нас-
та рын, есептесуді ұйымдастыру нысаны)

Бреттонвудская конференция - Бреттонвуд конферен-
циясы (валюта-қаржы мəселелері бойынша, 1944 ж.)

Бреттонвудское соглашение - Бреттонвуд келісімі 
(Халықаралық валюта қоры мен Халықаралық жаң-
ғыру жəне даму банкін құру туралы, 1944 ж.)

бригада работников учета - есеп қызмет кер лері бри-
гадасы

бригадный метод работы в банках - банктердегі жұ-
мыс тың бригадалық əдісі

бриллиантовый инвестиционный фонд - инвести-
ция лық гауһар қоры

британия - британия (Англияның 1, 1/2, 1/4, 1/10 ун-
ция лық алтын шақасы)

Бри танская ассоциация банков, действу ющих за 
рубежом - Британияның шетелде істейтін банктер 
қауымдастығы

Британская ассоциация торговых банкиров и фирм 
по тор говле ценными бумагами - Британияның сау-
да банкирлері мен бағалы қағаздармен сауда жө нін-
де гі фирмалары қауымдастығы

Британская ассоциация торговых банков и компа-
ний по ценным бумагам - Британия сауда банк те рі 

мен бағалы қағаздар жөніндегі компаниялар қа уым-
дас тығы

Британская банковская ассоциация - Британияның 
банк қауымдастығы

британская золотая монета - Британияның алтын мə-
не ті (шақасы)

британский банк, действующий за рубежом - Бри та-
ния ның шетелде істейтін банкі

брокер - брокер, делдал (1. мүдделі тараптар ара-
сында солардың тапсырмасымен жəне солардың 
есе бінен түрлі мəмілелер жасасуға жəрдемдесуші; 
2. биржада акцияларды не валютаны өз клиент-
терінің нұсқауымен сатып алуға жəне сатуға құ қы-
ғы бар жеке не заңды тұлға (банк); 3. биржа агенті 
не осы міндетті атқаратын банк қызметшісі)

брокер адресный - атаулы делдал
брокер аккредитованный - тіркелген делдал (қор бир-
жасына мүше, сонда бағалы қағаздармен алыс-беріс 
жасаушы заңды немесе жеке тұлға) 

брокер аукционный - аукцион делдалы
брокер биржевой - биржа делдалы (биржаның опе ра-
ция лық құжырасында жүретін, ұйым тап сы рыс кер-
ле рі нің бұйрықтарын орындайтын тұлға)

брокер бирже вой фирмы - биржалық фирма делдалы
брокер бондовый - бонд делдалы, кепілзат делдалы
брокер в качестве по средника - делдал ретіндегі 
брокер

брокер в биржевой яме - биржа шұң ғы лын да ғы делдал
брокер в биржевом кольце - биржа шеңберіндегі 
делдал

брокер валютный - валюталық делдал (шетел валю-
тасын сатып алу-сатумен айналысатын тұлға, ком-
пания не банк)

брокер, ведущий операции на неофициальной фон-
довой бирже - бейресми қор биржасында операция-
лар жүргізуші делдал

брокер вексельный - вексельдік делдал (саудагерлер-
ден вексель сатып алып, банктерге сатушы не өтеу 
мерзімі біткенше өзінде сақтаушы делдал)

брокер внебиржевой - биржадан тыс делдал
брокер, выполняющий в биржевом зале поручения 
других брокеров - биржа залында (құжырасында) 
басқа брокерлердің тапсырмасын орындаушы делдал

брокер двухдолларовый - екі долларлық делдал (қор 
биржасының нұсқауларын басқа делдалдар үшін 
орындаушы мүшесі)

брокер денежный - ақша делдалы (қарызгер мен ақша 
несиегері арасында делдал ретінде жүретін тұлға 
не институт)

брокер дисконтный - дисконттық делдал (вексельмен 
мəміле жасаушы делдал)

брокер, занимающийся незаконными операциями - 
заңсыз операциялармен айналысушы делдал 

брокер, занимающийся учетными операциями - 
есеп операцияларымен айналысушы делдал (се нім-
гер лік вексельді сатқысы келетіндер мен сатып ал-
ғы сы келетіндердің арасында делдалдық жасаушы)
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брокер из операционного зала - операциялық құжыра 
делдалы (қор биржасы мүшелерінің тапсырмасын 
орындаушы делдал)

брокер инвестиционной фирмы - инвестициялық 
фирма делдалы

брокер инвестиционный - инвестициялық делдал 
(бағалы қағаздар нарығында дел дал дық атқаруға 
құқы бар инвестициялық институт)

брокер контрактный - келісімшарттық делдал (қор 
нарығында биржаның басқа мүшелері атынан 
мəміле жасасушы делдал)

брокер кредитный - кредит делдалы (жеке жəне заңи 
тұлғаларды несиелендіру операцияларын жүзеге 
асыру үдерісінде банктер мен қарыз алушылар ара-
сында делдалдық міндетін атқарушы делдал)

брокер на денежном рын ке - ақша на ры ғын да ғы бро-
кер

брокер на другой стороне сделки - мəміленің екінші 
тарабындағы делдал

брокер на обочине - жол жиегіндегі делдал (американ 
қор биржасының мүшесі)

брокер, не раскрывающий при заключении сделки 
с ценными бумагами имени своего клиента - ба ға-
лы қағаздармен мəміле жасасу кезінде өз клиен ті нің 
есімін айтпайтын делдал

брокер, не являющийся членом фондовой биржи - 
қор биржасының мүшесі болып табылмайтын делдал

брокер независимый - тəуелсіз делдал (жұмысбасты 
басқа делдалдардың өкімі бойынша бағалы қа ғаз-
дар мен не тауарлармен алыс-беріс жүргізуші биржа 
мүшесі)

брокер несостоятельный - дəрменсіз делдал
брокер облигационный - облигация делдалы
брокер операционного зала - операция құжырасының 
делдалы 

брокер опционной биржи Чикаго, выполняющий 
приказы с ценами, отличающимися от текущего 
уровня - Чикаго опциондық биржасының ағымдағы 
деңгейден айыр ма шы лы ғы бар бағалы қағаздармен 
байланыс ты бұйрықтарды орындаушы делдалы

брокер, осуществля ющий сделки за комиссионное 
вознаграждение - комиссиялық сый ақы үшін мə мі-
ле ні жүзеге асырушы делдал

брокер официальный - ресми делдал
брокер по выдаче мелких ссуд частным лицам - же-
кеше тұлғаларға ұсақ несие беру жөніндегі делдал

брокер по инвестици онным ценным бумагам - ин-
вес тициялық бағалы қағаздар жөніндегі делдал

брокер по операциям с недвижимостью - жылжы-
майтын мүлікпен жасалатын операциялар жөніндегі 
делдал

брокер по операциям с облигациями - облигациялар-
мен жасалатын операциялар жөніндегі делдал

брокер по операциям с ценными бумагами - бағалы 
қа ғаздармен жасалатын операциялар жөніндегі делдал

брокер по срочным сдел кам - мерзімді мəміле жө нін-
де гі делдал

брокер по срочным сделкам с премией - сый лық ақы-
лы мерзімді мəмілелер жөніндегі делдал 

брокер по торговле не большими партиями ценных 
бумаг - бағалы қағаздардың аз топтамасымен сауда 
жасау жөніндегі делдал

брокер по фьючерсным сделкам - фьючерстік мəміле 
жөніндегі делдал

брокер по ценным бумагам - бағалы қағаздар жө нін-
де гі делдал

брокер правительственный - үкімет делдалы (мем-
ле кет тік облигациялар нарығында үкімет агенті 
міндетін атқару үшін тағайын да ла тын қор бир жа-
сы ның дел далы) 

брокер представляющий - табыстаушы делдал (тап-
сырыскерлерден биржа мə мі ле сін жасасуға тап-
сырыс алып, ко мис сия лық үйлерге табыстайтын 
тəуелсіз делдал)

брокер, предоставляю щий клиенту особые права по 
бир жевым сделкам - клиентке биржа мəмілесі бо-
йынша ерекше құқық беруші делдал

брокер, работающий в бир жевом зале - биржа залын-
да (құжырасында) жұмыс істейтін делдал

брокер, размещающий цен ные бумаги среди клиен-
туры - клиенттер арасында бағалы қағаздар орналас-
тырушы делдал

брокер слепой - зағип делдал, көзсіз делдал (өз тап-
сы рыс кер ле рі нің атынан делдалдық жасайтын, 
бі рақ олардың есімін басқа қатысушыларға айтпай-
тын делдал) 

брокер срочной товарной биржи, работающий в 
биржевом зале - мерзімді тауар биржасының биржа 
залында (құжырасында) жұмыс істейтін делдал

брокер товарной биржи - тауар биржасының делдалы
брокер финансовый - қаржы делдалы (ба ға лы қа ғаз-
дар ды сатып алу-сату кезінде клиент тің есебінен 
жəне соның тапсыруымен ко мис сия лық шарт не гі-
зін де делдалдық қызмет көрсетуші)

брокер фондовой биржи - қор биржасының делдалы
брокер фондовой или товар ной биржи, занимаю-
щийся незакон ными операциями - қор немесе 
та уар биржасының заңсыз операциялармен айналы-
сушы делдалы

брокер фондовый - қор делдалы (қор биржасында 
бағалы қағаздарды өз тап сы рыс кер ле рі нің атынан 
сатып алушы жəне сатушы агент)

брокер, являющийся членом фондовой биржи - қор 
биржасының мүшесі болып табылатын делдал

брокераж - брокераж (биржада акцияны, бас қа да ба-
ға лы қағаздарды болашақ ие ле ну ші нің тапсыруымен 
сатып алу-сату)

брокер-дилер - дилер-делдал (өз қыз ме тін де делдал 
мен дилер міндеттерін ұш тас ты ру шы заңи тұлға)

брокеридж - брокеридж, делдалақы (делдал алатын 
сияпат)

брокер-посредник - делдал-брокер (вексельдерді есеп-
ке алумен тікелей айналыспайтын, вексель ұстаушы 
мен есеп үйлерінің немесе банктердің арасында дел-
дал міндетін атқарушы)
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брокерская деятельность - делдалдық қызмет, дел-
далдар қызметі (мүдделі тараптар арасында олар-
дың тапсыруымен жəне солардың есебінен түрлі 
мə мі лелер жасасуға жəрдемдесу қызметі)

брокерская записка - делдалдық жазба (делдал мəмі-
ле нің жасалғандығы туралы өз тапсырыскеріне 
жіберетін құжат)

брокерская записка о совер шенной сделке - жасал-
ған мəміле туралы брокерлік жазба

брокерская записка о совершенной сделке, посыла-
емая покупателю - жасалған мəміле туралы сатып 
алушыға жіберілетін брокерлік жазба

брокерская записка о совер шенной сделке, посыла-
емая продав цу - жасалған мəміле туралы сатушыға 
жіберілетін брокерлік жазба

брокерская комиссия - делдалдық комиссия, дел дал-
дық ақы (клиенттің тапсырмасы бойынша мəмілені 
орындаған делдал делдалдық қызмет үшін, ақыл-ке-
ңес бергені үшін алатын ақы)

брокерская контора - брокерлік кеңсе
брокерская кредитная ставка - брокерлік кредит 
мөлшерлемесі 

брокерская практика заклю чения сделок с ценной 
бумагой, относительно которой только что полу-
чен приказ клиента - клиенттің бұйрығы жаңа ғана 
алынған бағалы қағазбен мəміле жасасудың бро кер-
лік практикасы

брокерская скидка с цены - бағадан дел дал дық ше ге-
рім, делдалдың бағадан шегеруі

брокерская ссуда - делдалдық несие (делдалдар түрлі 
мақсаттар үшін банктерден не басқа делдалдардан 
қарызға алатын ақшалай қаражат)

брокерская ссуда под обеспечение - қам та ма сыз ету 
кепілдігімен берілетін делдалдық несие

брокерская торговля вексе лями - вексельдермен бро-
керлік сауда

брокерская фирма - брокерлік фирма
брокерская фирма, не являющаяся членом биржи - 
биржаға мүше емес брокерлік фирма

брокерская фирма, постоянно коти рующая ценные 
бумаги - бағалы қағаздардың ба ға сын ұдайы бел гі-
лей тін брокерлік фирма

брокерская фирма, произ водящая незаконные опе-
рации - заңсыз операциялар жүргізуші брокерлік 
фирма

бро керские комиссионные - брокерлік комиссиялық 
алым

брокерские лимиты - делдалдық лимиттер (клиент 
өзінің делдалына бағалы қа ғаз дар мен немесе та уар-
мен алыс-беріс жасауы үшін белгілеген бағаның жо-
ғар ғы жəне тө мен гі шегі)

брокерские операции - делдалдық операциялар (ба ға-
лы қағаздарды не тауарларды сатып алу-сату жө-
нін де гі делдалдық алыс-беріс)

брокерские операции банка - банктің дел дал дық опе-
рациялары

брокерские операции с ценными бумагами - бағалы 
қағаздармен жасалатын делдалдық операциялар

брокерские расходы - брокерлік шығыс (шығын)
брокерские сделки с то варами - тауарлармен жасала-
тын делдалдық мəміле

брокерские ставки - делдалдық мөлшерлемелер
брокерские услуги - брокерлік қызметтер көрсету
брокерские услуги по операциям с недвижимостью 

- жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар 
бойынша брокерлік қызметтер көрсету

брокерский контролируемый счет - делдалдық ба қы-
лан балы шот

брокерский кредит - делдалдық кредит (делдалдық-
дилерлік фирмалар өзінің клиенттеріне бағалы қа-
ғаз дар сатып алу үшін беретін несие)

брокерский счет - делдалдық шот, брокерлік шот
брокерское вознаграждение - делдалдық сыйақы, 
бро керлік сыйақы (делдал алатын ақы)

брокерское дело - брокерлік іс
брокерское место - делдалдық орын (сауда-саттыққа 
қатысуға мүмкіндік беретін биржаға мүшелік)

брокерское под тверждение сделки - мəмілені бро кер-
лік қуаттау

брокерское поручение - делдалдық тапсырма
брокерское представительство - делдалдық өкілдік 

(коммерциялық банктің жанынан биржалық опера-
циялар үшін ашылатын делдалдық өкілдік)

брокерско-комиссионные фирмы - делдалдық-ко мис-
сия лық фирмалар

брокерское уведомление о совершении покупки - са-
тып алудың жасалғаны туралы брокерлік хабарлама

брокер-трейдер - трейдер-делдал (өз есебінен де, тап-
сы рыс кер дің тапсыруымен де алыс-беріс жасаушы 
мерзімді биржа мүшесі) 

брокер-член фондовой биржи - қор биржасына мүше-
брокер

брокеры, предоставляющие ценные бумаги на усло-
виях возврата - қайтару шартымен бағалы қағаздар 
беруші брокерлер

брокеры, проводящие операции за собст-
венный счет - өз есебінен операциялар жүргізуші    
брокерлер

бронза для чеканки мо нет - мəнет (шақа) шекуге 
арналған қола

бронзовая монета - қола мəнет (шақа)
бронзовые деньги - жалған ақша, қола ақша
бронзовый вексель - жалған вексель, қола вексель
бронирование - сақтап қою (қолда бар ресурстың, 
қаражаттың бір бөлігін кейін арнаулы мақсатта, 
ерекше жағдайда пайдалану үшін сақтау) 

бросовая цена - арзанқол баға (өзіндік құнынан төмен 
баға)

бросовые ком мерческие бумаги - арзанқол ком мер-
ция лық қағаздар

бросовые облигации - төменқол облигациялар, арзан-
қол облигациялар, тастанды облигациялар

бросовый - арзанқол
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брошюра с предложе ниями купить ценные бумаги 
- бағалы қағаздар сатып алу жөніндегі ұсыныс бар 
кітапша

брунейский доллар - Бруней доллары
брутто-баланс банка - банктің жалпы теңгерімі
брутто-дивиденд - брутто-дивиденд, жалпы дивиденд
брутто-долг - жалпы борыш
брутто-доход - брутто-табыс, жалпы табыс (бағалы 
қағазға не жылжымайтын мүлікке салынған инвес-
тиция бойынша жалпы табыс) 

брутто-доход до погашения - өтеуге дейін түскен жал-
пы табыс

брутто-доход по ценной бумаге при ее погашении 
- бағалы қағазды өтеу кезінде ол бойынша түскен 
жалпы табыс 

брутто-запас - брутто-қор, жалпы қор
брутто-кэш-флоу - брутто-кэш-флоу, жалпы кэш-флоу 

(фирманың қолма-қол түсімі мен төлемінің ара сын-
да ғы айырма)

брутто-прибыль - жалпы пайда
брутто-продажи - брутто-сатылым, жалпы сатылым 

(шегерімдер мен басқа да түзетулерді есептемей, 
шот-фак ту ра лар дың құны бойынша есептелген 
жиынтық сатылым)

брутто-процентный доход банка - банктің жалпы 
пайыздық табысы

брутто-проценты - жалпы пайыз
брутто-спрэд - жалпы-спрэд (инвестордың бағалы қа-
ғаз дар ды сатып алу бағасы мен эмитенттің өткізу 
бағасының арасындағы айырма)

брутто-цена - брутто-баға, жалпы баға
брюхом к верху - шалқасынан түсті, аяғы аспаннан 
келді (компанияның, банктің төлем төлеуге қа бі-
лет сіз ді гін білдіретін жаргон сөз; іске аспай қалған 
бизнес-жоспар дегенді де білдіреді)

будущая выручка - болашақтағы ақшалай түсім
будущая задолженность - болашақтағы берешек
будущая срочная процентная ставка, рассчитанная 
на основе временной структуры про центных ста-
вок - пайыздық мөлшерлеменің уақытша құрылымы 
негізінде есептелген болашақтағы мерзімдік па йыз-
дық мөлшерлеме

будущая стоимость - болашақтағы құн
бу дущее обязательство - болашақтағы міндеттеме
будущие авансы - болашақтағы алғытөлем (аванс)
будущие поступ ления наличными, приведенные 
к оценке настоящего времени - қазіргі уақыттың 
бағасына келтірілген қолма-қол ақшалай түсім

буду щие ссуды - болашақтағы несие
будущий поток платежей - төлемдердің болашақтағы 
ағыны

бук - бүк (дилердің валютаны сату немесе сатып алу 
мүм кін ді гі нің таусылғандығын көрсететін жаргон 
сөз)

бук биржевой - биржалық бүк (сатып алу-сату жө-
нін де гі валюталық дилердің мүм кін дік те рі сарқылды 
дегенді білдіретін термин)

“буква написанная остается” - “жазылған əріп қа ла-
ды” (шаруашылық, коммерциялық, қаржы, биржа 
шарттарының сөзбе-сөз сақталуы ұстанымы)

буклет “Допуск к бирже вым операциям” - “Бир жа-
лық операцияларға рұқсаттама” буклеті (Лондонның 
қор биржасы сары мұқабамен шығаратын буклет)

букмекер - букмекер (бəстеспе ойындарда бəске ті гіл-
ген ақшаны қабылдаушы)

булетбуллет - булетбуллет (бір сəтте бел гі лен ген мер-
зім де бірден өтелетін бағалы қағаз)

буллионизм - буллионизм (елдің қолайлы тө лем тең ге-
рі мін қолдау үшін шетел валютасын не асыл метал-
дарды іске қосу амалдарын тікелей реттеуді талап 
ететін меркантилистік ақша саясаты)

буллионисты - буллионистер (қағаз ақ ша ның алтынға 
еркін айырбасталуын жақ тау шы лар)

бульдог - бульдог (жаргон сөз: шетелдік бейрезидент-
қарызгер шығарған, пайыздық мөлшерлемесі бел гі-
лен ген облигация)

бум золотой - алтын дүрлікпесі
бум инвестиций - инвестициялар серпілісі (күрделі 
жұмсалымның кезеңдік өсуі)

бум инвестиционный - инвестициялық серпіліс
бум инфляционный - инфляциялық дүрлікпе
бум капиталовложений - күрделі жұмсалым серпілісі
бум кредитный - кредиттік серпіліс
бум финансовый - қаржылық серпіліс
“бумага” - “қағаз” (сатуға, сатып алуға не инвестиция 
ретінде ұстауға болатын бағалы қағаздар; ақша 
на ры ғын да борышқорлық міндеттемелердің атауы 
ре тін де жиі қолданылатын термин)

бумага - қағаз (несие шарты, коммерциялық қағаз, 
қыс қа мерзімді борыш куəлігі)

бумага актовая - актілік қағаз, акт қағазы (актілер, құ-
жат тар жазуға арналған қағаз; герб белгісінің бір 
түрі)

бумага гербовая - елтаңбалы қағаз, гербілі қағаз 
(актілер, құжаттар жазуға арналған қағаз; герб 
белгісінің бір түрі)

бумага долговая - борыштық қағаз
бумага надежная - сенімді қағаз (тұрақты түр  де жо-
ға ры табыс əкелетін бағалы қа ғаз)

бумага неликвидная - өтімсіз қағаз
бумага собственника - меншік иесінің қағазы (ипо те-
ка лық борышқорлық куəліктің барлық түрлері)

бумаги движимые - жылжымалы қағаздар (кепілдікпен 
қамтамасыз ету туралы келісімге қатысты қол да-
ны ла тын термин)

бумаги инвестиционные - инвестициялық қағаздар 
(ұзақ мерзімді инвестицияға неғұрлым жарамды 
бағалы қағаздар)

бумаги открытого рынка - ашық нарық қағаздары 
(төлем төлеу қабілеті жоғары, бланкілік индос са-
мен ті бар қарызгерлер жазған аударма вексельдер 
мен ноталар) 

бумаги процентные - пайыздық қағаздар (жұмсалған 
капитал белгілі бір пайыз əкелетін бағалы қағаздар, 
борышқорлық міндеттемелер)
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бумаги эмитированные - эмиссияланған қағаздар
бумажная база - қағаз жүзіндегі база (ел валютасы 
металмен қамсыздандырылмаған дегенді білдіретін 
термин)

бумажная лента в кассовом аппарате - кассалық 
аппараттағы қағаз таспа

бумажно-денежный стандарт - қағаз ақша стандарты
“бумажное” золото - “қағаз” алтын, қағаз жүзіндегі ал-
тын (арнаулы өзара қарыз құқықтары тұрпатында 
жасанды түрде жасалатын валюталық сақтық 
қор)

бумажные деньги - қағаз ақша (арнаулы қағазда ба-
сыл ған, мемлекет ресми ақша күшін беретін ақша 
белгілері)

бумажные деньги в обращении - айна лыс та ғы қағаз 
ақша

бумажные деньги, выпу щенные оккупационными 
властями - басқыншы өкімет орындары шығарған 
қағаз ақша

бумажные деньги и монеты в обращении - айна лыс-
та ғы қағаз ақша мен мəнет (шақа)

бумажные деньги, полностью обеспеченные дра-
гоценными металлами - асыл металдармен толық 
қам та ма сыз етілген қағаз ақша

бумажные деньги с принудительным курсом - ба ға-
мы мəжбүрлі қағаз ақша

бумажные марки с объявленной стоимостью - құны 
жарияланған қағаз марка

бумажный актив - қағаз актив
бумажный денежный стандарт - қағаз ақша стандарты
бумажный знак - қағаз ақша белгісі
бумажный “крючок” - қағаз “ілмешек” (жоқ банктік 
шотқа жазылған чекті тапсыруға не дайындауға 
тырысушы адам дегенді білдіретін тіркес)

бумажный сертификат - қағаз сертификат
бумажный стандарт - қағаз стандарт (металл немесе 
алтын стандарттан өзгеше түрде)

Бундесбанк - Бундесбанк (Германияның орта лық 
банкі)

бутик - бутик (банк ісінде: шағын аяда ма ман дан ды-
рыл ған кішігірім делдалдық фирма не инвестициялық 
банк)

бутут - бутут (Гамбияның ұсақ мəнеті)
буферный кредит - буферлік несие, аралық несие (ха-
лық ара лық қаржы ұйымдары аралық тауар қор ла-
рын жасау мақсатымен, əлемдік нарықтарда осы 
та уар лар дың бағасын тұрақтандыру үшін беретін 
несие)

бухалтерская проводка - бухгалтерлік өткізбе (шот-
тар дың корреспонденциясын құжат жүзінде 
ресімдеу)

бухгалтер - бухгалтер, есепші (сауда не есеп кі тап-
та рын жүргізуші, қаржы есебі мен есеп-қисап үшін 
жауапты адам)

бухгалтер главный - бас бухгалтер (ұйымның бас-
шысына тікелей бағынатын жəне есеп саясатының 
қа лып та суы, бухгалтерлік есеп тің жүргізілуі, бух-

гал тер лік есеп-қи сап тың уақтылы толық та дұрыс 
табысталуы үшін жауапты лауазымды тұлға) 

бухгалтер дипломированный - дипломды бухгалтер
бухгалтер квалифицированный - білікті бухгалтер
бухгалтер органа, исполняющего бюджета - бюд жет-
ті атқарушы органның бухгалтері (қа зы на шы лық не 
қаржы органының бюджеттің атқарылуы есебін 
жүргізуші бухгалтері)

бухгалтер отчитывающий - есеп беруші бухгалтер
бухгалтер по государственным финансам - мем ле-
кет тік қаржы жөніндегі бухгалтер

бухгалтер по кредитам - несие жөніндегі бухгалтер
бухгалтер по учету издержек - шығын есебі жөніндегі 
бухгалтер

бухгалтер по финансовым вопросам - қаржы мə се ле-
ле рі жөніндегі бухгалтер

бухгалтер старший - аға бухгалтер
бухгалтер управляющий - басқарушы бухгалтер
бухгалтер-аналитик - талдампаз-бухгалтер
бухгалтер-аудитор - аудитор-бухгалтер (аудиторлық 
қыз метпен айналысу құқығын алу аттестация сынан 
өткен, аудиторлық фирма құрамында іс тей тін, заң-
ды тұлғаны аудиттен өткізу кезінде бух гал тер лік 
есепті тексеретін бухгалтер)

бухгалтер-контролер - бақылаушы-бухгалтер 
бухгалтер-ревизор - тексеруші-бухгалтер 
бухгалтер-экономист - экономист-бухгалтер (кə сіп-
орын ның бухгалтерлік есебін жүргізуді жəне қар-
жы-шаруашылық қызметін тал дауды жоспарлаушы 
экономист)

бухгалтер-эксперт - сарапшы-бухгалтер (кə сіп орын-
дар дың бухгалтерлік жəне салық есебін жүргізу, 
кеңес беру міндетін атқарушы бухгалтер)

бухгалтерия - бухгалтерия, есепшілік (1. бух гал тер лік 
есепті ұйымдастырып, жүр гі зе тін есеп аппараты; 
2. бухгалтерлік есепті жүргізу)

бухгалтерия банка (банковская) - банк бухгалтериясы
бухгалтерия главная - бас бухгалтерия 
бухгалтерия предприятия - кəсіпорын бухгалтериясы
бухгалтерия простая - қарапайым бухгалтерия, жай 
бухгалтерия (операциялар бір қай та ра жазылатын 
бухгалтерлік есеп əдісі)

бухгалтерская балансированность - бух гал тер лік 
теңгерімділік

бухгалтерская балансовая книга - бухгал тер лік тең-
ге рімдік кітап

бухгалтерская запись - бухгалтерлік жазба (бух гал-
тер лік есепте шаруашылық операцияларды тіркеу 
нысаны)

бухгалтерская книга - бухгалтерлік кітап (бух гал тер-
лік есеп кітабы: теңгерім баптары, сатып алына-
тын жəне сатылатын тауарлар, кіріс пен шығыс 
көздері, лауазымдық айлықақы көрсетілетін ресми 
құжаттар)

бухгалтерская книга опечатанных счетов - бух гал-
тер лік тыйым салынған шоттар кітабы (тұт қын дал-
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ған шоттар бойынша қаражаттың барлық қоз ға-
лы сы тіркелетін бухгалтерлік кітап)

бухгалтерская книга учета обязательств по акцеп-
там - акцептілер бойынша міндеттемелер есе бі нің 
бухгалтерлік кітабы (шотқа түсіп, банк өз тап сы-
рыс ке рі нің əрқайсысы үшін акцептеген вексельдер 
есебі жүргізілетін бухгалтерлік кітап)

бухгалтерская отчетность - бухгалтерлік есептеме, 
бухгалтерлік есеп-қисап (кестелер түрінде бейнелен-
ген жəне кəсіпорынның, ұйымның есепті кезеңдегі 
мүлкі мен қаржы жағдайының қозғалысын сипат-
тайтын есеп көрсеткіштерінің жиынтығы) 

бухгалтерская оценка по способам расчета - есеп 
айы рысу тəсілі бойынша бухгалтерлік бағалау

бухгалтерская прибыль - бухгалтерлік пайда (өткізу 
сомасы (сатудан түскен кіріс) мен шығыс (шығын) 
арасындағы айырма)

бухгалтерская проводка - бухгалтерлік өт кіз бе (шот-
тар дың корреспонденцияларын құ жат та ма лық ре-
сім деу, мұнда дебеттелетін жəне кре дит те ле тін 
шоттар жəне тіркелуге тиіс шаруашылық опе ра-
ция лар дың сомасы көрсетіледі)

бухгалтерская разница - бухгалтерлік айырма (ак-
тивтер мен міндеттемелер арасындағы алдын ала 
фактуралар негізінде есептелген орташа жылдық 
таза алшақтық)

бухгалтерская рентабельность инвестиций - ин вес-
ти циялардың бухгалтерлік пайдалылығы

бухгалтерская сбалансированность - бухгалтерлік 
теңгерімділік

бухгалтерская сводная отчетность - бухгалтерлік 
жиынтық есеп-қисап

бухгалтерская учетная стоимость - бухгалтерлік есеп 
құны

бухгалтерская фирма - бухгалтерлік фирма
бухгалтерская экспертиза - бухгалтерлік сарап
бухгалтерские журналы - бухгалтерлік журналдар
бухгалтерские книги - бухгалтерлік кітаптар (тең ге-
рім баптары, сатып алынатын жəне сатылатын 
тауарлар, кіріс пен шығыс көз де рі, лауазымдық ай-
лық ақы көрсетілетін ресми құжаттар)

бухгалтерские книги и документы бюджетных уч-
реждений - бюджеттегі мекемелердің бухгалтерлік 
кітаптары мен құжаттары

бухгалтерские книги и документы финансовых ор-
ганов - қаржы органдарының бухгалтерлік кітаптары 
мен құжаттары 

бухгалтерские концепции - бухгалтерлік тұжы рым-
дамалар

бухгалтерские операции в банке - банктегі бух гал-
тер лік операциялар

бухгалтерские принципы - бухгалтерлік қағидаттар 
(бухгалтерлік есепте жəне бухгалтерлік есеп те  ме-
лер ді дайындауда пайдаланылатын, ресми ма құл дан-
ған əдістер мен рəсімдер)

бухгалтерские стандарты - бухгалтерлік стандарттар
бухгалтерский баланс - бухгалтерлік теңгерім (кə-
сіп орын ның құрал-жабдығын, қаражатын олардың 

түрлері, құралу көздері бойынша белгілі бір күнгі 
жағ дайын ақшалай тұлғада топтастыру жəне жи-
нақ тап көрсету тəсілі)

бухгалтерский документ - бухгалтерлік құжат
бухгалтерский исполнитель - бухгалтерлік атқарушы 

(делдалдық фирма қызметшісі, тіркелген өкілі)
бухгалтерский контроль - бухгалтерлік бақылау (ішкі 
шаруашылық бақылауының бір бөлігі)

бухгалтерский отчет - бухгалтерлік есептеме (есеп 
беру)

бухгалтерский расходный ордер - бухгал тер лік шы-
ғыс ордері

бух галтерский регистр - бухгалтерлік тіркелім
бухгалтерский счет - бухгалтерлік шот (бух гал тер лік 
есеп жазбаларының жиын ты ғы, онда кəсіпорынның 
ақ ша лай қаражаты түсуі мен пайдаланылуының 
бір ыңғ ай сипаты немесе жұмсалуы бойынша 
тіркеледі) 

бухгалтерский счет Т-образный - Т-кейіптес бух гал-
тер лік шот

бухгалтерский учет - бухгалтерлік есеп (1. кə сіп орын-
ның шаруашылық қызметін шаруашылық құ жат та-
ма негізінде құн дық тұлғада жаппай, үздіксіз жəне 
өз ара байланыста көрсету; 2. ұйымның ша руа шы-
лық үдерістерін көрсететін, осы үде ріс ті бас қа ру 
мүдделері үшін жасалатын ақ па рат тық жүйе; 
3. тең ге рімде жəне пайда туралы есептемеде өз ге-
ріс тер ді жазудың арнаулы əдісі)

бухгалтерский учет в банке - банктегі бухгал терлік 
есеп

бухгалтерский учет в коммерческих банках - ком-
мер циялық банктердегі бухгалтерлік есеп

бухгалтерский учет по восстановительной стоимо-
сти - қалпына келтіру құны бойынша бухгалтерлік 
есеп

бухгалтерский учет по кассовому методу - кассалық 
əдіспен жүргізілген бухгалтерлік есеп

бухгалтерский учет по методу двойной записи - екі 
жақты жазу əдісі бойынша жүргізілетін бухгалтерлік 
есеп 

бухгалтерский учет по методу начислений - есептеу 
əдісімен жүргізілген бухгалтерлік есеп

бухгалтерский учет по первоначальной стоимости - 
бастапқы құн бойынша бухгалтерлік есеп

бухгалтерский учет по факту - факт бойынша бух-
гал тер лік есеп (табыс есептемеге енгізіліп, нақты 
алынғаннан кейін ғана есеп те ле тін, ал шығын нақты 
төленгеннен кейін ғана есептелетін бюджеттік 
есеп жүйесі)

бухгалтерский учет по цене приобретения - сатып 
алу бағасы бойынша бухгалтерлік есеп

бухгалтерский учет с двойной записью - екі жақты 
жазбалы бухгалтерлік есеп (кез келген операция екі 
шот бойынша: бір шотта дебет ретінде, екінші 
шотта кредит ретінде жазылатын бухгалтерлік 
есептеме жүйесі)
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бухгалтерский цикл - бухгалтерлік цикл (есепті ке-
зең де гі жалпы бухгалтерлік есепті жүргізу үдерісі)

бухгалтерское мнение - бухгалтерлік пікір, бух гал тер-
дің пікірі (тəуелсіз қоғамдық бухгалтер қол қой ған, 
қай сыбір ұйымның бухгалтерлік кітаптары мен 
жаз баларын тексеру нəтижелері сипатталған мағ-
лұм дама)

бухгалтерское равенство - бухгалтерлік теңдік (тең-
ге рім нің қорытынды жолы)

бухгалтерское уравнение - бухгалтерлік теңдеу 
(активтердің, міндеттемелердің жəне меншікті 
капиталдың қатынасын көрсететін теңдеу)

бухгалтер-экономист - экономист-бухгалтер (кəсіп-
орын ның бухгалтерлік есебін жүргізуді жəне қар-
жы-шаруашылық қызметін талдауды жоспарлаушы 
экономист)

бухгалтер-эксперт - сарапшы-бухгалтер (кə сіп орын-
дар дың бухгалтерлік жəне салық есебін жүргізу, 
кеңес беру міндетін атқарушы бухгалтер)

бык - бұқа (қор биржасындағы ойыншы, бағаны өсі-
ру ге құмар алып-сатар дегенді білдіретін биржа 
жаргоны)

быки на рынке ценных бумаг - бағалы қағаздар на-
ры ғындағы бұқалар

быр - быр (Эфиопияның ақша өлшемі, 100 центке тең)
быстрая купля-продажа ценных бумаг клиентом 
брокера без внесения денег - брокер клиентінің ба-
ға лы қағаздарды ақша салмай тез сатып алуы-сатуы

быстрая оборачиваемость - шапшаң айналымдылық
быстрая продажа всех акций нового выпуска - жаңа 
шығарылымның барлық акцияларын тез сату

быст рая процедура истребования оплаты векселя - 
векселдің төлемақысын талап етудің шапшаң рəсімі

быстрое завершение спе кулятивной операции - 
алып-сатарлық операцияларды тез аяқтау

быстрое и успешное размещение новых ценных 
бумаг - жаңа бағалы қағаздарды тез əрі ойдағыдай 
орналастыру

быстрое падение цен - бағаның тез құлдырауы
бы строреализуемые ценные бумаги - тез өтетін ба ға-
лы қағаздар

быстрореализуемый - тез өткізілетін (сатылатын)
быстрые баксы - шапшаң тиын-тебен (жедел жа сал-
ған ақша дегенді білдіретін тіркес; күтпеген сəт ті-
лік, ойда жоқта алынған ақша)

быстрый заем - жедел қарыз
быстрый оборот ценных бумаг - бағалы қағаздардың 
тез айналымы

быстрый рост курсов ак ций - акциялар бағамының 
тез өсуі

быстрый рост цен - бағаның тез өсуі
быстрый рынок - жедел нарық (опциондар нарығында 
іскерлік белсенділіктің жоғары деңгейде екенін біл ді-
ре тін термин)

бытовое золото - тұрмыстық алтын (тұр мыс та қол да-
ны лу ға арналған алтын бұйым)

быть акцепто ванным - акцептелу (вексель туралы)

быть в дефиците - тапшылықта болу
быть в долгу - борышты болу
быть в залоге - кепілге салыну
быть в обращении - айналыста болу
быть в списке компа ний или банков с сомнитель-
ной репутацией - беделі күмəнді компаниялардың 
немесе банктердің тізімінде болу

быть владельцем ценных бумаг - бағалы қағаздарды 
иеленуші болу

быть выраженным в номинале валюты - валютаның 
атаулы құнында тұлғалану

быть гарантированным - кепілдендірілу
быть главным организатором и гарантом займа - 
қа рыз дың басты ұйымдастырушысы жəне кепілгері 
болу

быть депониро ванным на счет - шотқа депозиттелу
быть должным - борышты болу, борыштар болу
быть лояльным интересам банка - банктің мүдде ле-
рі не адал болу

быть лояльным по отношению к интересам банка - 
банк мүддесіне адал болу

быть несостоятельным дол жником - дəрменсіз бо-
рышкер болу

быть обеспеченным - қамтамасыз етілу (бағалы қа ғаз-
дар мен немесе қамсыздандырудың басқа түрлерімен)

быть обеспеченным в отношении ценных бумаг - ба-
ға лы қағаздар жөнінен қамтамасыз етілу

быть объявленным банкротом по суду - сот бойынша 
банкрот деп жариялану

быть обязанным - міндетті болу
быть одним из глав ных участников синдиката по 
размещению выпуска ценных бумаг - бағалы қа-
ғаз дар шығарылымын орналастыру жөніндегі син ди-
кат қа бас ты қатысушылардың бірі болу

быть оплаченным - төлену (тратта туралы)
быть оплаченным по востребовании - талап етілме 
бойынша төлену

быть опротестованным - наразылық білдірілу
быть поручителем - кепілгер болу
быть приемле мым в качестве обеспечения - қам та-
ма сыз ету ретінде қолайлы болу

быть связанным обязательством - міндеттемемен 
байлану

быть участником рын ка - нарыққа қатысушы болу 
быть членом комиссии - комиссияға мүше болу
быть членом правления - басқарма мүшесі болу
бычий рынок - бұқа нарығы (акция, облигация, тауар 
бағасының ұзақ көтерілуі деген мағынаны білдіретін 
жаргон)

бычий спрэд - бұқа спрэді (жаргон сөз: опциондарды 
сатып алу-сату айла-шарғысынан пайда табу)

бычья разница - бұқа айырмасы (жаргон сөз: ак ция-
ның құны өскен жағдайда пайда əкелетін опциондық 
стратегия)

бэби-бонд - бэби-бонд (атаулы құны 100 дол лар лық об-
лигация)

бэер - бэер (бағаны төмендетуге ойнаушы алып-сатар)
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бэерер - бэерер (иеленуші)
бэквардация - бэквардация (1. таяу уақытта жет-
кі зі ле тін тауар бағасының кейінірек жеткізілетін 
тауар бағасынан əлдеқайда жоғары болуы; 2. қар-
жы да: экономикалық болжау мақсатындағы талдау 
кезінде ескерілуге тиіс шығын) 

бэквардэйшн - бэквардэйшн (биржада бағаны тө мен-
де ту ойыны)

бэк-офис - бэк-офис (бағалы қағаздармен жасалған 
мə мі ле лерді ресімдеу, есепке алу жəне тіркеу, 
клиент термен есеп айыру операцияларын орындай-
тын банк, брокерлік компания бөлімшесі) 

бэнкер - бэнкер (банк қызметкері)
бэнкинг текнолоджи - бэнкинг текнолоджи (банк тех-
нологиясы)

“Бэнкинг уорлд” - “Бэнкинг уорлд” (“Банк əлемі”, 
Ұлыбританияда шығатын журнал)

бэнкролл - бэнкролл (басқа тұлғалар не фирмалар іске 
асыратын жобаны қаржы жө ні нен қолдау деген ма-
ғы наны білдіретін сөз) 

“бэнкуайр” - “бэнкуайр” (коммерциялық банктер то-
бына жататын электронды байланыс жүйесі)

бюджет - бюджет (1. мемлекеттің, кəсіпорынның, ме-
ке ме нің белгілі бір кезеңдегі ақшалай кірісі мен шы-
ғы сы ның жоспары; 2. адамның, отбасының белгілі 
бір кезеңдегі кірісі мен шығысының жиынтығы)

бюджет автоматический - жаңартылмалы бюджет 
(өт кен жылдың бюджетін жаңа бюд жет тік жылы 
өзгертілмеген күйде жаңарту) 

бюджет автономный - дербес бюджет (кіріс пен шы ғыс-
тың үкімет бюджетіне тəуелсіз дербес жоспары)

бюджет административных расходов - əкімшілік шы-
ғыс бюджеті

бюджет акцизов - акциздер бюджеті
бюджет банковского департамента - банк де пар та-
мен ті нің бюджеті

бюджет бездефицитный - тапшылықсыз бюджет
бюджет государственный - мемлекеттік бюджет 

(мемлекеттің белгілі бір кезеңге, көбінесе бір жылға 
арналған кірісі мен шығысының жоспары)

бюджет двойной - қосарлы бюджет
бюджет денежных средств - ақшалай қаражат бюд же ті 

(компания алдағы белгілі бір кезеңге арнап жо ба ла-
ған ақшалай қаражат түсімі мен шығысы) 

бюджет дефицитный - тапшы бюджет
бюджет долгосрочных расходов - ұзақ мерзімді шы-
ғыс бюджеті

бюджет дополнительный - қосымша бюджет, то лық-
тыр ма бюджет (бюджет бекітілгеннен кейін ағым-
да ғы бюджет жылы туындаған шығыс бойынша 
жасалатын бюджет)

бюджет дополнительных вложений капитала - капи-
тал дың қосымша жұмсалымы бюджеті 

бюджет доходный - табысты бюджет 
бюджет Европейского Союза - Еуропа Ода ғы ның бюд-
жеті (Европа Одағына мүше ел дер дің мемлекет ара-
лық ор та лық тан ды рыл ған ақшалай қаражат қоры)

бюджет Европейского экономического сообщества - 
Еуропа экономикалық қо ғам дас ты ғы ның бюджеті

бюджет жесткий - қатаң бюджет
бюджет консолидированный - шо ғыр лан ды рыл ған 
бюджет (мемлекеттің бюджет жү йе сі нің құрамына 
кіретін бюджеттерді біріктіру нəтижесі, мем ле-
кет тік билік органдарының жұмыс істеуін қам-
та ма сыз ету үшін ақшалай қаражатты құрау мен 
жұм сау түрі)

бюджет местный - жергілікті бюджет (жер гі лік ті би-
лік жəне басқару органдарына қарайтын əкім ші лік-
аумақтық бірліктер бюджеттерінің жиын тығы)

бюджет муниципальный - муниципалдық бюджет
бюджет на нулевой основе - нөлдік негіздегі бюджет 

(əр жолы жаңадан жасалатын бюджет)
бюджет наличности - қолма-қол ақша бюджеті
бюджет на социальные нужды - əлеуметтік мұқтажға 
арналған бюджет

бюджет наличности - қолма-қол ақша бюджеті
бюджет наличный - колма-қол ақша бюджеті
бюджет национальный - ұлттық бюджет
бюджет небольшой - шағын бюджет
бюджет непрерывный - үздіксіз бюджет (бюджеттік 
жыл бойына ұдайы қайта қаралатын бюджет)

бюджет несбалансированный - теңдестірілмеген 
бюджет

бюджет области - облыс бюджеті
бюджет областной - облыстық бюджет
бюджет одобренный - мақұлданған бюджет
бюджет оперативный - оперативтік бюджет, оралым-
ды бюджет (компанияның алдағы экономикалық қыз-
метінің қаржылық қажеттерін болжау)

бюджет организации - ұйым бюджеті (ұйымның бел гі-
лі бір кезеңге арналған кірісі мен шығысын тəп тіш-
тей тін құжат)

бюджет Организации Объединенных Наций - Бі рік-
кен Ұлттар Ұйымының бюджеті (1. БҰҰ қыз ме ті нің 
қаржы базасы болып табылатын ор та лық тан ды-
рыл ған ақ ша лай қаражат қоры; 2. БҰҰ кірісі мен 
шы  ғы  с ы  ның сметасы түрінде жасалатын қаржы 
жоспары)

бюджет организационный - ұйымдық бюджет
бюджет отдела банка - банк бөлімінің бюджеті
бюджет пенсионного фонда - зейнетақы қорының 
бюджеті

бюджет переходный - өтпелі бюджет
бюджет полной занятости - жұмыспен толық қам ты-
лу бюджеті (бір жыл бойына халықтың жұ мыс пен 
толық экономикалық қамтылуы кезінде қа лып та са-
тын мем ле кет тің кірісі мен шығысының ара қа ты-
на сы, бюджеттің актив немесе пассив қалдығы)

бюджет постоянный - тұрақты бюджет (əр жолы 
келесі ай қосылып отыратын, ал жаңа ғана аяқ тал-
ған ай шығарып тасталатын бюджет)

бюджет потребительский - тұтынушы бюджеті, тұ ты-
ну шылық бюджет (отбасының кірісі мен шы ғы сы-
ның теңгерімі)
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бюджет развития - дамыту бюджеті (мем ле кет тің 
инновациялық жəне ин вес ти ция лық қызметін қам-
та ма сыз ететін бюд жет тер дің күрделі шы ғы сы-
ның құрамдас бөлігі)

бюджет района - аудан бюджеті
бюджет районный - аудандық бюджет
бюджет расходный - шығыс бюджеті
бюджет реальный - нақты бюджет
бюджет региональный - аймақтық бюджет (бір не 
бірнеше ірі аумақтық-əкімшілік бірліктердің ау мақ-
тық бюджеті)

бюджет республиканский - республикалық бюджет 
(республикалық басқару ны са нын да ғы мемлекеттің 
орталық бюджеті; фе де ра ция лық мемлекет құ ра-
мын дағы рес пуб ли ка ның орталық бюджеті)

бюджет с дефицитом - тапшылықты бюджет
бюджет с нулевой базой - нөлдік базалы бюджет
бюджет самостоятельный - дербес бюджет
бюджет сбалансированный - теңдестірілген бюджет
бюджет федеральный - федералдық бюджет
бюджет секвестированный - секвестрлендірілген 
бюджет

бюджет сельский - ауыл бюджеті
бюджет семейный - отбасылық бюджет, отбасылық 
қаражат

бюджет семьи - отбасының бюджеті, от ба сы ның қа ра-
жа ты (отбасының белгілі бір уақыт кезеңіндегі нақ-
ты кірісі мен шығысының теңгерімі)

бюджет скользящий - сырғымалы бюджет (бірқатар 
жылдарды қамтитын бюджет)

бюджет структурный - құрылымдық бюджет
бюджет субъекта федерации - федерация субъек ті сі-
нің бюджеті (аймақтық бюджет)

бюджет твердый - тиянақты бюджет (əзірленгеннен 
кейін операциялар көлемінің жоспарланғандағыдан 
азайып-көбеюіне қарамастан өзгеріссіз қалатын 
бюджет)

бюджет текущий - ағымдағы бюджет (компанияда қыз-
мет тің не өндірістің белгілі бір көлемі үшін келесі 
жыл ға арналып дайындалған бюджет)

бюджет текущих расходов - ағымдағы шығыс бюджеті 
(мемлекеттік билік органдарының, жергілікті өзін-
өзі басқару органдарының, бюджеттік мекемелердің 
күнделікті жұмыс істеуін қамтамасыз етуге ар нал-
ған бюджеттік шығын)

бюджет территориальный - аумақтық бюджет
бюджет трудовой - еңбек бюджеті (жос пар лан ған қыз-
мет түрлерін ұйымдастыру ке зін де тікелей жұм са-
ла тын еңбек шы ғы ны ның есебін жүргізу)

бюджет унифицированный - бірегейлен ді ріл ген 
бюджет

бюджет утвержденный - бекітілген бюджет 
бюджет учреждения - мекеме бюджеті
бюджет федеральный - федералдық бюджет
бюджет фонда государственного социального стра-
хования - мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қо ры-
ның бюджеті

бюджет центральный - орталық бюджет
бюджет циклически сбалансированный - кезең бо-
йынша теңдестірілген бюджет

бюджет циклический - кезеңдік бюджет
бюджет чрезвычайный - төтенше бюджет
бюджет экономный - үнемді бюджет 
бюджет-брутто - бюджет-брутто, жалпы бюджет (мем-
ле кет тік кəсіпорындар мен мүліктердің жалпы кіріс 
сомасы мен пайдаланылу шығысы қамтылатын 
бюджет)

бюджетирование - бюджеттендіру, бюджет жасау
бюджетирование с нуля - нөлден бюджет тендіру
бюджетная дисциплина - бюджет тəртібі (бюджетке 
төлем аударудың жəне бюджеттен бөлінген қар-
жы  ны жұмсаудың бар лық кəсіпорындар, мекеме-
лер, ұйымдар, ла уа зымды тұлғалар үшін міндетті 
тəртібі) 

бюджетная дотация - бюджеттік дотация, бюджеттік 
демеуқаржы

бюджетная заявка - бюджеттік өтінім (бюд жет тен 
қа ра жат алушы дайындайтын жəне бюджеттік 
қа ражатқа билік ету ші нің бекітуіне ұсынылатын 
құжат)

бюджетная инвестиционная программа - бюджеттік 
инвестициялық бағдарлама

бюджетная инициатива - бюджет бас та ма шы лы ғы 
(парламент мүшелерінің үкімет ұсын ған бюджет 
жобасына өзгерістер енгізу құқығы)

бюджетная классификация - бюджеттік жік те лім, 
бюд жеттік сыныптама (бюджеттің кірісі мен шы-
ғы сын мемлекеттік бюд жет тің табиғатымен ай-
қын да ла тын бір текті белгілері бойынша жүйелеп 
топтас тыру)

бюджетная классификация доходов и расходов - кі-
ріс пен шығыстың бюджеттік сыныптамасы

бюджетная политика - бюджет саясаты (мем ле кет-
тік бюджеттің кіріс бө лі гін ны ғай ту ға, бюджет 
шығысының əлеу мет тік ба ғыт та луын күшейтуге, 
мак ро эко но ми ка лық тұ рақ ты лық жағдайын жа-
сау ға ба ғыт тал ған мемлекеттік іс-шаралардың 
жиынтығы) 

бюджетная разница - бюджеттік айырма
бюджетная роспись - бюджеттік жазба (бюджеттің 
кірісі мен шығысын жекелеген баптар бойынша 
бөлу)

бюджетная система - бюджет жүйесі (қаржы жү йе  сі-
нің бір бөлігі, онда бюджеттік қатынастар те ті гі, 
түрлі деңгейдегі бюджеттер, оларды жасау, қа рау, 
бекіту, атқару, бақылау тəртібі, əдістері мен тə сіл-
де рі қамтылады)

бюджетная система государства - мем ле кет тің бюд-
жет жүйесі

бюджетная система республики - рес пуб ли ка ның 
бюджет жүйесі

бюджетная ссуда - бюджеттік несие (бюд жет тік рет-
теу құралдарының бірі: қай та ры ла тын, өтеулі си-
пат та ғы қаржы көмегі)
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бюджетная субвенция - бюджеттік жəр дем қар жы 
(1. жоғары тұрған бюджеттерден тө мен тұрған 
бюджеттерге республикалық не облыстық бюд-
жетте бекітілген сомалар шегінде берілетін транс-
ферт; 2. жеке жəне заңи тұлғаларға бюджеттік 
жүйе шеңберінде мақсатты шығынды үлестік 
қар жы лан ды ру шартымен берілетін бюд жет  тік 
қаражат)

бюджетная субсидия - бюджеттік жəр дем қаражат 
(жеке жəне заңи тұлғаларға бюд жет тік жүйе 
шеңберінде мақсатты шы ғын ды қаржыландыруға 
тегін жəне қай та рыл май тын шартпен берілетін 
бюджеттік қаражат)

бюджетная эффективность внешнеэкономических 
операций - сыртқы экономикалық операциялардың 
бюджеттік тиімділігі

бюджетная эффективность импорта - им порт тың 
бюджетке тиімділігі

бюджетная эффективность экспорта - экс порт тың 
бюджетке тиімділігі

бюджетники - бюджеттегілер (работники отрасли, 
финансируемой из государственного бюджета)

бюджетное бюро - бюджеттік бюро
бюджетное законодательство - бюджет заңнамасы, 
бюджеттік заңнама (бюджеттік құқықтық қа ты-
нас тар ды реттейтін, заң дар мен басқа да нор ма-
тив тік құқықтық актілердің жиынтығы)

бюджетное кредитование - бюджеттік несиелендіру, 
бюджеттен несиелендіру

бюджетное ограниче ние - бюджетті шектеу
бюджетное планирование - бюджетті жос парлау, бюд-
жет тік жоспарлау (қаржы жос пар лауының құрамдас 
бөлігі)

бюджетное поручение - бюджеттік тапсырма
бюджетное поручение брокеру - делдалға бюджеттік 
тапсырма 

бюджетное послание - бюджеттік жолдаухат, бюд жет-
тік жолдау (кезекті жылға арналған мемлекеттік 
бюджетті құру стратегиясы, оны ел президенті 
жолдау түрінде ұсынады)

бюджетное послание Президента - Пре зи дент тің бюд-
жет тік жолдауы (бюд жет ті жасауда негізге алына-
тын құжат)

бюджетное право - бюджет құқығы (елдің бюд жет тік 
құрылымын айқындайтын, бюд жет тің түрлі буын-
дарында шо ғыр лан ды ры ла тын ақшалай қаражат 
қорларын қа лып тас ты рып, пайдалану жөніндегі 
қо ғам дық қатынастарды реттейтін құқықтық 
нормалардың жиынтығы)

бюджетное прогнозирование - бюджетті болжау 
(бюджетті дамытудың бағыттары, оның алдағы 
ықтимал кірісі мен шығысы, оларға қол жеткізу 
жолдары мен мерзімі туралы нақты есептеулерге 
сүйеніп негізделген болжам)

бюджетное регулирование - бюджеттік реттеу 
(кірістерді бөлу жəне тиісті аумақтарда салық 

əлеуеті жетіспеген жағдайда қа ра жат ты түрлі 
деңгейдегі бюджеттер арасында қайта бөлу) 

бюджетное соглашение - бюджеттік келісім 
(тараптардың бюджеттік құқықтарды тиісті 
мемлекеттік билік органдары мен жергілікті өзін-
өзі басқару органдарына бекітіп беруге, белгілі 
бір бюджеттік операцияларды жүзеге асыруға 
келіскенін көрсететін құқықтық құжат)

бюджетное упорядочение - бюджеттік ретке келтіру
бюджетное устройство - бюджеттік құ ры лым 

(бюджет жүйесін, оның құрылу қа ғи дат та рын 
ұйымдастыру)

бюджетное учреждение - бюджеттік мекеме (мем ле-
кет тік немесе жергілікті бюджет қа ра жа тынан 
қаржыландырылатын бей өн ді ріс тік сала мекемесі)

бюджетное финансирование - бюджеттен қар жы-
лан ды ру (кəсіпорындарға, мекемелерге, ұйым дар ға 
шығындарын толық не ішінара жабу үшін мем ле-
кет тік бюджеттен қа ра жат ты қайтарусыз тəр-
тіп пен беру)

бюджетное финансирование капитальных вложений 
- күрделі жұмсалымды бюджеттен қаржыландыру

бюджетно-налоговая политика - бюджет-салық сая-
саты

бюджетно-финансовая политика - бюджет-қаржы 
саясаты 

бюджетные ассигнова ния - бюджеттен қаражат бөлу 
(қаражаттандыру)

бюджетные воты - бюджетті дауысқа салу (мем ле кет-
тік бюджет бөлімі, ол бойынша парламент мем ле-
кет тік шығысты бекітеді)

бюджетные документы - бюджет құжаттары (бюд-
жет тің кірісін жəне одан бөлінген қаржыны көр се-
те тін құжаттар)

бюджетные доходы - бюджет кірісі, бюджеттік кіріс
бюджетные заимствования - бюджеттен өзара қарыз 
алысу

бюджетные заказы - бюджеттік тапсырыстар
бюджетные изъятия - бюджеттен алу
бюджетные комиссии - бюджеттік комиссиялар
бюджетные комитеты - бюджет комитеттері
бюджетные компенсации - бюджеттік өтемақылар
бюджетные назначения - бюджеттік тағайын даулар
бюджетные нормы и нормативы - бюджеттік норма-
лар мен нормативтер (билік ор ган да ры ның бюджет-
ке қаражатты жұмылдыру, шығысты қар жы лан-
ды ру, ресурстарды бюджеттер арасында қайта 
бөлу жөнінде белгілеген мөлшері)

бюджетные обследования - бюджеттік зерттеу
бюджетные обязательства - бюджеттік міндеттемелер 

(бюджетті атқарушы органның бюджет қа ра жа-
тын белгіленген мерзім бойына бюджет туралы заң-
ға сəйкес жұмсауға міндеттілігі)

бюджетные операции - бюджеттік операциялар
бюджетные остатки - бюджет қалдықтары
бюджетные отношения - бюджеттік қа ты нас тар (мем-
ле кет тің республикалық, жер гі лік ті дең гей лер де 
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мем лекеттік, ак цио нер лік жəне басқа кə сіп орын дар-
мен, ұйым дар мен, сондай-ақ халықпен ор та лық тан-
ды рыл ған ақша ресурстары қорын қа лып тас ты ру, 
пайдалану жөніндегі қаржы қа ты на сы) 

бюджетные полномочия - бюджеттік өкі лет тік тер 
(мемлекеттік билік органдары мен жер гі лік ті өзін-
өзі басқару органдарының бюд жет тік аяға, бюд-
жет тік қа ты нас тар ды реттеуге, бюджеттік үде-
ріс ті бар лық сатыларында іске асыруға қатысты 
құ  қық тық актілер қабылдау жөніндегі құ қық та ры 
мен міндеттерінің жиынтығы)

бюджетные поступления - бюджеттен түсімдер, бюд-
жет тік түсімдер (мемлекеттік билік органының не 
жергілікті өзін-өзі бас қару органының қарамағына 
түсетін жəне олар өздерінің міндеттерін орындау 
үшін пайдаланатын ақшалай қаражат түр ле рі нің 
жиынтығы)

бюджетные права - бюджет құқықтары, бюд жет тік 
құ қықтар (мемлекеттің жəне оған кіретін барлық 
аумақтық құралымдардың бюджеттік қызмет 
саласында тиісті өкіл дік ті жəне атқарушы билік 
органдары жүзеге асыратын құқықтары мен мін-
дет те рі нің, өкілеттіктерінің жиынтығы)

бюджетные права по отношению к местному бюдже-
ту - жергілікті бюджетке қатысты бюджет құқықтары

бюджетные права по отношению к республикан-
скому бюджету - республикалық бюджетке қатысты 
бюджет құқықтары

бюджетные права по отношению к собственному 
бюджету - меншікті бюджетке қатысты бюджет 
құқықтары

бюджетные права республики - рес пуб ли ка ның 
бюджет құқықтары (мемлекеттің тиісті уəкілетті 
жəне атқарушы билік органдары жүзеге асыратын 
бюджеттік қыз мет саласындағы құқықтар мен 
мін дет тер дің жиынтығы) 

бюджетные правонарушения - бюджеттік құ қық бұ-
зу шылық (бюджет жобаларын жасау, қарау, бюд-
жет терді бекіту, атқару, атқарылуын бақылау 
жө нін дегі бюджеттік заңнамамен белгіленген ере-
же лер дің орындалмауы не шалағай орындалуы)

бюджетные правоотношения - бюджеттік құ қық қа-
ты нас тары (бюджеттік үдеріске қатысушылар ара-
сында, сондай-ақ елдің бюджет жүйесінің жұ мыс 
істеуі барысында туындайтын, бюджеттік заң на-
ма мен реттелетін қатынастар)

бюджетные программы развития - бюд жет тік даму 
бағдарламалары

бюджетные расходы - бюджет шығысы, бюд жет тік 
шығыс

бюджетные расходы совместного ведения - бір ле сіп 
жүргізілетін бюджет шы ғы сы (рес пуб ли ка лық бюд-
жет пен жер гі лік ті бюджеттерден бірлесіп қар-
жы лан ды ры ла тын шығын)

бюджетные рас ходы, финансируемые за счет займов 
- қарыз есебінен қар жы лан ды ры ла тын бюджеттік 
шығыс (бюджет шығысы)

бюджетные резервы - бюджеттік сақтық қорлар
бюджетные ресурсы - бюджеттік ресурстар
бюджетные санкции - бюджеттік санкциялар, бюд жет-
тік ықпалшара (бюджет заңнамасы бұзылған жағ-
дай да қолданылатын ықпал ету шаралары)

бюджетные средства - бюджет қаражаты (мем ле кет-
тік меншікке түсуі мен жұм са луы бюджетте ақ ша-
лай нысанда көр се ті ле тін мемлекеттің ақ ша сы мен 
өзге де активтері)

бюджетные средства на финансирование капиталь-
ных вложений - күрделі жұмсалымды қар жы лан ды-
ру ға арналған бюджет қаражаты

бюджетные ссуды - бюджеттік несие
бюджетные счета - бюджеттік шоттар (бюд жет тік 
ме кемелердің банктердегі шоттары; бюд жет тер-
дің кассалық атқарылуын жү  зе  ге асырушы банктер-
де ашылатын шоттар)

бюд жетный - бюджеттік
бюджетный банк - бюджеттік банк
бюджетный год - бюджет жылы (бекітілген бюджет 
атқарылатын уақыт, 12 айға тең кезең)

бюджетный дефицит - бюджеттік тапшылық, бюджет 
тапшылығы (бюджеттің шығыс бөлігінің кіріс бө лі-
гі нен асып түсуі)

бюджетный закон - бюджет заңы (белгілі бір кезеңге 
арналған бюджетті, оның қол данылу мерзімі мен 
тəртібін, бюд жет тік ресурстар мен бюджеттен 
бөлінетін қаржыны белгілейтін заңнамалық акт)

бюджетный иммунитет - бюджеттік иммунитет (бюд-
жет тік қаражатты өндіріп алу жөніндегі өтініш 
тек сот шешімімен ғана орындалатын құқықтық 
режим)

бюджетный инвестиционный проект - бюджеттік 
инвестициялық жоба

бюджетный индекс - бюджет индексі (та уар лар дың 
бөлшек сауда бағасының жиыны мен қызметшілер 
тұтынатын қызметтердің тарифтері негізінде 
есептелетін тұрмыс құнының көрсеткіші)

бюджетный кодекс - бюджеттік кодекс, бюджет 
кодексі (бюджеттік құ қық тық қа ты нас тар ды рет-
тей тін жəне бюд жет тік құ қық бұзушылық үшін 
құ қық тық жа уап кер ші лік тетігін белгілейтін заң на-
ма лық акт)

бюджетный контроль - бюджет бақылауы, бюджеттік 
бақылау (мемлекеттік қаржы бақылауының 
құрамдас бөлігі, бюджет қаражатының құралуын, 
бөлінуін, пайдаланылуын тексереді)

бюджетный контроль фирмы - фирманың бюджеттік 
бақылауы

бюджетный кредит - бюджеттік несие (шы ғыс тың 
белгілі бір түрлерін қар жы лан ды ру ға бекітілген 
бюджет бойынша берілетін қа ра жат)

бюджетный механизм - бюджет тетігі (бюд жет тік 
қатынастарды ұйымдастыру түр  ле  рі  нің, бюд жет-
тік қаражатты жұ мыл ды ру мен атқару əдіс те рі-
нің, жоспарлау мен қар жы лан дыру ұс та ным да ры-
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ның, қар жы ба қы ла уын жүзеге асыру əдістерінің 
жиынтығы)

бюджетный период - бюджеттік кезең, бюджет кезеңі 
(елде белгіленген бюджет қол да ныс та болатын 
мерзім) 

бюджетный процесс - бюджет үдерісі, бюд жет тік үде-
ріс (мемлекеттік билік органдары мен жергілікті 
өзін-өзі басқару ор ган да ры ның, мемлекеттік бюд-
жеттен тыс қор лар дың бюджет жобаларын жасау 
жəне қарау, бюджеттерді бекіту, атқару, олардың 
ат  қа ры луын бақылау жөніндегі құқық нормалары-
мен бекітілген қызметі)

бюджетный счет - бюджет шоты, бюджеттік шот
бюджетный федерализм - бюджеттік федерализм (фе-
де ра циялық елдерде бюджет жүйесінің дең гей ле рі 
арасында бюджеттік қатынастарды құру тəсілі)

бюджетный характер эмиссии денег - ақша эмис сия-
сының бюджеттік сипаты

бюджетный эффект импорта - импорттың бюджетке 
əсері, импорттың бюджеттік нəтижесі

бюджетный эффект экспорта - экспорттың бюджетке 
əсері, экспорттың бюджеттік нəтижесі

бюджетопользователи - бюджетті пайдаланушылар
бюджеты автономные - дербес бюджеттер (кіріс пен 
шығыстың үкімет бюджеттеріне біршама тəуелсіз 
дербес сметалары)

бюджеты присоединенные - қосылған бюджеттер 
(ор та лық бюджеттің құрамына брутто-бюджет 
қа ғидаты бойынша енгізілетін арнаулы қорлардың 
бірі)

бюллетень - бюллетень (қысқаша ресми хабарлама; 
түрлі қоғамдардың мерзімдік ақпарат ба сы лым да-
ры ның атауы; еңбекке жарамсыздық парағы)

бюллетень биржевой - биржа бюллетені (жа са  сыл ған 
мəмілелер, сауда-саттыққа ұсы ны ла тын та уар лар, 
тауарларға түскен өті нім дер, т.б. туралы мə лі мет-
тер тізімдігі) 

Бюллетень биржевой статистики - Биржалық статис-
тика бюллетені

бюллетень действительный - шынайы бюллетень
бюллетень ежегодный - жыл сайынғы бюллетень, əр 
жылдық бюллетень

бюллетень ежедневный - күнделікті бюллетень
бюллетень ежемесячный - ай сайынғы бюллетень, əр 
айлық бюллетень

бюллетень иностранной коммерческой информа-
ции (БИКИ) - шетелдік коммерциялық ақпарат 
бюллетені

бюллетень информационный - ақпараттық бюллетень
бюллетень котировок (котировочный) - баға 
белгіленімі бюллетені

бюллетень курсов иностранной валюты - шетел ва-
лютасы бағамының бюллетені

бюллетень о состоянии рынка - нарықтың жай-күйі 
туралы бюллетень

бюллетень по исследованиям в области бухгалтер-
ского учета - бухгелтерлік есеп са ла сын да ғы зерт-
теу лер жөніндегі бюллетень

бюллетень прейскурантный - бағалық бюллетені 
бюллетень стандартной учетной практики - стан-
дарт тық есеп практикасының бюллетені

бюллетень статистический - статистикалық бюлле-
тень

бюллетень фондовой биржи - қор бир жа сы ның 
бюллетені

Бюро государ ственного долга - Мем ле кет тік борыш 
бюросы (АҚШ қаржы ми нистр лі гі нің)

бюро для выплаты денег по чекам и денежным 
переводам в магазине - дүкенде чектер мен ақшалай 
аударым бойынша ақша төлейтін бюро

бюро информации - ақпарат бюросы
бюро информационное - ақпараттық бюро
бюро кредитной инфор мации - несиелік ақпарат 
бюросы

бюллетень курсов иностранной валюты - шетел ва-
лютасы бағамының бюллетені

бюро - бюро (1. алқалы орган; 2. халыққа қызмет көр-
се  ту міндеттерін орындаушы мекеме; 3. фирманың 
əдетте қызмет көрсету міндетін орындаушы бө-
лімшесі)

бюро обмена кредитной информацией - несиелік 
ақпарат алмасу бюросы

Бюро по контролю прямых инвести ций за границей 
- Шетелдегі тікелей инвестицияны бақылау жө нін де-
гі бюро (АҚШ)

Бюро правительственных финансовых операций 
- Үкіметтік қаржы операциялары бюросы (АҚШ қар-
жы министрлігінің бюросы)

бюро рас смотрения ходатайств о предоставле нии 
кредитов - несие беру туралы қол дау хаттарды қарау 
бюросы

бюро регистрационное - тіркеу бюросы
бюро рекламное - жарнама бюросы
бюро справочное - анықтама бюросы
бюро стабили зации цен - бағаны тұрақ тан ды ру 
бюросы

бюро услуг - қызмет көрсету бюросы
бюро экспертное - сарапшылық бюросы (бир жа ның 
саудаға шығарылған тауарларға тех ни ка лық сарап-
тама жүргізетін құ ры лым дық бөлімшесі)

бюро электронной обработки информации - ақ па рат-
ты электрондық өңдеу бюросы
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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 дополнения - толықтыру түрінде
в виде задаток - кепілақы түрінде беру 
в виде компенсации - өтемақы түрінде 
в виде процентов - пайыздар түрінде
в годовом исчислении - жылдық есептеуде
в движении - қозғалыста 
в двух экземплярах - екі данада
в дебет счета - шот дебетіне
в действии - қолданыста (күткендегідей табыс əке ле-
тін күрделі жұмсалымға не активке қатысты қол-
да ны ла тын тіркесім) 

в действительности - шынында, расында 
в денежном выражении - ақшалай тұлғада
в долгу - борышты 
в должности - қызметте 
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 дополнения - толықтыру түрінде
в виде задаток - кепілақы түрінде беру 
в виде компенсации - өтемақы түрінде 
в виде процентов - пайыздар түрінде
в годовом исчислении - жылдық есептеуде
в движении - қозғалыста 
в двух экземплярах - екі данада
в дебет счета - шот дебетіне
в действии - қолданыста (күткендегідей табыс 
əкелетін күрделі жұмсалымға не активке қатысты 
қолданылатын тіркесім) 

в действительности - шынында, расында 
в денежном выражении - ақшалай тұлғада
в долгу - борышты 
в должности - қызметте 
в долларовом выражении - долларлық тұлғалауда
в дополнение к - толықтыру ретінде 
в зависимости от поступления денежных средств - 
ақшалай қаражаттың түсуіне қарай

в законном порядке - занды тəртіппен
в залог - кепілзатқа 
в запасе - қорда 
в зачет платы - төлем есебіне 
“в игре” - “ойында”, “ойнап тұр” (эмитент компания 
жұтып қоюы мүмкін деген қа уе сет сауда жасауға 
ықпал ететін бағалы қа ғаз)

в иенах, раз мещенные в частном порядке - жекеше 
тəртіппен орналастырылған иена түрінде (Жапония)

в избытке - артық, тым көп, артық болу 
в изобилии - молшылық, молшылықта 
в интересах - мүдделер үшін 

в интересах соб ственного портфеля - меншікті қор-
жын мүдделері үшін

в исполнение контракта - келісімшартты орындау 
үшін

в итоге - нəтижесінде, қорытындысында 
в качестве агента - агент ретінде
в качестве гарантии - кепілдік ретінде
в качестве компенсации - өтемақы ретінде
в качестве консультанта - кеңесші ретіңде
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, дөң ге-
лектелген цифрлармен

в любое время суток - тəуліктің кез келген уақытында 
“в мою сторону” - “менің жағыма”, “мен жаққа” (мə-
мі ле ге қатысушылардың тауар бағасы, уақыты, 
түрі бойынша пікірлерінің қате болуы, сəйкеспеуі 
себепті туындаған аут-трейдті реттеу кезінде қол-
да ны ла тын тіркес; “менің шарттарым бойынша” 
түзетіледі) 

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 объемным исчислении - көлемдік есептеуде 
в обязательном порядке - міндетті тəртіппен
в ограниченном количестве - шектеулі мөлшерде 
в одностороннем порядке - бір жақты ретпен
в ожидании - үміттену 
в организованном порядке - ұйымдасқан тəртіппен
в оригинале - түпнұсқада
в ответ - жауап ретінде 
в официальном качестве - ресми түрде
в первую очередь - бірінші кезекте 
в пересчете на ... - ...-де қайта есептегенде
в пересчете на доллары - долларға шағып қайта есеп-
тегенде

в пересчете по текущим рыночным котировкам - 
ағымдағы нарықтық баға белгіленімі бойынша қайта 
есептегенде

в перспективе - келешекте
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в письменной форме - жазбаша нысанда
в письменном виде - жазбаша түрде
в поддержку - қолдауға, қолдау үшін, қолдау ретінде
в пользу кредиторов - несиегерлердің пайдасына 
в порядке возмещения убытков - залалдардың орнын 
толтыру тəртібімен

в порядке информации - ақпарат ретіңде
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 компетенции - құзырет шегінде
в пределах полномочий - өкілеттік шегінде
в действии - қолданыста (күткендегідей табыс əке ле-
тін күрделі жұмсалымға не активке қатысты қол-
да ны латын тіркесім) 

“в пределах цены контракта” - “келісімшарт бағасы 
шегінде”

в процентах - пайыз түрінде
в процентном выражении - пайыздық тұлғалауда 
в процентном ис числении - пайызбен есептегенде
в процентном отношении - пайыздық қатынаста 
в процессе изъятия - өндіріп алу үдерісінде (банкнот 
туралы)

в размере - мөлшерде 
в двукратном размере - екі есе мөлшерде
в реальном выражении - нақты тұлғалауда (баға дең-
ге йі нің ауытқуын ескере отырып, тауар не көр се ті-
ле тін қызмет құнының ақшалай тұлғалануы)

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 служебное время - қызмет уақытында 
в случае задержки - кешіккен жағдайда 
в случае необходимости - қажеттілік болған жағдайда 
в случае неплатежа - төлем төленбеу жағдайында
в случае отказа от акцепта - акцептіден (ризалықтан) 
бас тарту жағдайында

в случае своевременной уплаты - уақтылы төлеу 
жағдайында

в соответствии с договоренностью - уағдаластыққа 
сəйкес

в соответствии с законодательством - заңна маға 
сəйкес

в соответствии с законом - заңға сəйкес 
в соответствии с инструкциями - нұсқаулық тарға 
сəйкес

в соответствии с нормой - нормаға сəйкес
в соответствии с рыночным курсом - нарық баға мы-
на 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 специальном исполнении - арнаулы орындауда, ар-
наулы орындау үшін

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 сум мы - тиесілі сома есебіне
в счет уплаты - төлеу есебіне 
“в твердых руках” - “бекем қолда”
в течение ... дней с даты получения - алынған 
күнінен бастап ... күн бойы 

“в течения дня” - “күні бойына”, “күні ұзаққа”
в течение месяца - ай бойында 
в течение периода - кезең бойында
в торговом зале биржи - биржаның сауда залында 

(құжырасында)
в торговом зале Нью-Йоркской фондовой биржи, 
где тор гуют непопулярными акциями - Нью-Йорк 
қор биржасының көпшілікке танымал емес акциялар-
мен сауда жасайтын сауда залында (құжырасында)

в трех экземплярах - үш данада
в указанный период - көрсетілген кезеңде
в уплату причитающейся суммы - есептелген сома-
ны төлеу есебіне

в установленном законодательном порядке - заң на-
ма да белгіленген тəртіппен, белгіленген заңнамалық 
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 частичное погашение причитающейся суммы - 
тиесілі соманы ішінара өтеу

в частном порядке - жеке тəртіпте, жеке тəртіппен
в четырех экземплярах - төрт данада
“в ящике” - “жəшікте” (бағалы қағаздарды контр-
агент тің бұрын жасалған мəміле бойынша алғаны 
немесе контрагенттің атына қайта тіркелгені ту-
ралы брокердің сатушыға хабарлауы)

ва-банк - ва-банк, нар тəуекел (тəуекел ету, бəрін 
тəуекелге тігу)

важность - маңыздылық (қайсыбір көр сет кіш тің 
шот тарда дербес көрсетуді қажет ете тін мəн-
ділігі)
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валовая выручка - жалпы ақша түсімі
валовая прибыль - жалпы пайда (кə сіп орын ның бел гі-
лі бір кезеңдегі өндірістік жəне бей өн ді ріс тік қыз  ме-
ті нің барлық түрлерінен алын ған, оның бух гал тер лік 
теңгерімінде тір кел ген жалпы, жиынтық пайдасы; 
өн  ді ру ші лер де еңбек ақы мен салықтарды тө леу ге 
жұмсалатын шығындарды шегергеннен кейін қа ла-
тын қосылған құнның бір бөлігі) 

валовая прибыль гарантов - кепілгерлердің жалпы 
пайдасы

валовая прибыль за вычетом прямых затрат - ті ке-
лей шығындарды шегергендегі жалпы пайда

валовая разница - жалпы айырма (бағалы қа ғаз дар-
дың қоғамдық ұсынымының бағасы мен кепілгер шы-
ғарушыға төлейтін баға арасындағы алшақтық)

валовая сумма государ ственного долга - мемлекеттік 
борыштың жалпы сомасы

валовая сумма депозитов - депозиттердің жалпы со-
масы

валовая сумма кредита - несиенің жалпы сомасы
валовая сумма фактических расходов - нақты 
шығыстың жалпы сомасы

валовая цена - жалпы баға (тасымал, сақ тан ды ру 
баға сы мен түрлі ұсақ шығындар қам ты ла тын баға)

валовая цена на мировом рынке - дүние жү зі лік на-
рық тағы жалпы баға 

валовое накопление основного капитала - негізгі ка-
пи талдың жалпы қорлануы

валовое национальное сбережение - жалпы ұлттық 
жинақ ақша

“валовой” - “жалпы” (ұлттық шоттар жү йе сі нің 
термині) 

валовой внутренний продукт (ВВП) - жалпы ішкі 
өнім (ЖІӨ - жалпылама экономикалық көрсеткіш, 
яғни ел ішінде белгілі бір кезеңде жасалған ақырғы 
тауарлар мен көрсетілген қызметтердің нарықтық 
ба ға мен есептелген жиынтық құны)

валовой доход - жалпы табыс
валовой доход банка - банктің жалпы кірісі (банк тің 
кіріс көзіне қарамастан белгілі бір уақыт ара лы ғын-
да алған табысы) 

валовой нацио нальный продукт - жалпы ұлттық 
өнім

валовой оборотный капитал - жалпы айналым капи-
талы 

валовой объем услуг банковских и финансовых уч-
реждений - банк жəне қаржы ме ке ме ле рі көрсететін 
қызметтің жалпы көлемі

валовой опера ционный денежный поток - жалпы 
операциялық ақша ағыны

валовой прирост основного капитала - не гіз гі капи-
талдың жалпы өсімі

валовой процент - жалпы пайыз (белгілі бір қарыз не 
депозит бойынша салық тө лен ген ге дейінгі пайыз 
көлемі)

валовой убыток - жалпы залал
валовые выплаты - жалпы төлемақы

валовые капиталовло жения - жалпы күрделі 
жұмсалым

валовые сбережения - жалпы жинақ ақша
валоризация - валоризация (қайсыбір та уар дың 
бағасын немесе бағалы қағаздардың ба ға мын көтеру 
жөніндегі мемлекеттік шаралар жиынтығы)

вальвация - вальвация (шетел валютасының құнын 
ұлттық ақшаға шағып анықтау)

валюта - валюта (1. белгілі бір елдің ақша өл ше мі; 
2. шет мемлекеттердің ақша бел гі ле рі: банкнот, 
қазынашылық билет, мə нет; 3. ақша жүйесінің 
тұрпаты: алтын валюта, қағаз ақша; 4. шетел 
ақшасымен тұл ға лан ған, халықаралық есептесуде 
пайдаланылатын несие жəне төлем құралдары: 
вексель, чек; 5. халықаралық шот бірлігі жəне төлем 
құ рал да ры: еуро, доллар, стерлинг фунт, т.б.)

валюта аванса - аванс валютасы, алғытөлем валютасы
валюта базисная - базистік валюта (елде бас қа ва-
лю та лардың бағамын белгілеу үшін не гіз болатын 
валюта)

валюта баланса - теңгерім валютасы
валюта безналичная - қолма-қол ақшасыз валюта
валюта блокированная - оқшауландырылған валюта, 
шек қойылған валюта, шектемелі валюта

валюта бумажная - қағаз валюта
валюта бумажно-денежная - қағаз-ақша валютасы
валюта бухгалтерского баланса - бухгалтер лік 
теңгерім валютасы

валюта в залог - кепілге салынатын валюта
валюта в обеспечение - қамтамасыз етуге салынатын 
валюта

валюта в обращении - айналыстағы валюта
валюта в оппози ции - оппозициядағы валюта
валюта векселя - вексель валютасы (вексель 
ұсынылған ақша өлшемі)

валюта временная - уақытша валюта
валюта второстепенной страны - екінші дəрежелі 
елдің валютасы

валюта высококотирующаяся - жоғары бағалы валю-
та, жоғары бағаланатын валюта

валюта данной страны - белгілі бір елдің валютасы
валюта двойная - қос валюта
валюта денежных обязательств - ақшалай 
міндеттемелер валютасы (ақшамен бағала на тын 
міндеттемелерде міндеттеменің құндық бағасын 
көрсететін валюталық өлшем, шарттың сомасы)

валюта депозитная - депозиттік валюта
валюта дефицитная - тапшы валюта
валюта для зарубеж ных инвестиций - шетелдік 
инвестицияларға арналған валюта

валюта для платежей за экспорт в страны, не вхо-
дящие в стерлинговую зону - стер лин гі лік аймаққа 
кірмейтін елге экспорт үшін төлемге арналған валю-
та (Ұлыбритания)

валюта договора - шарт валютасы
валюта Европейской ва лютной системы - Еуропа-
лық валюта жүйесінің валютасы
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валюта единая - бірыңғай валюта
валюта займа - қарыз валютасы
валюта замкнутая - томаға-тұйық валюта (бір ел дің 
аумағында ғана пайдаланылатын валюта)

валюта золотая - алтын валюта (тікелей алтынға 
ұсақталатын ақша өлшемі)

валюта инвестиционная - инвестициялық валюта
валюта иностранная - шетел валютасы (шет мемле-
кетте айналыс құралы міндетін ат қа ра тын ақша)

валюта используемая - пайдаланыстағы валюта
валюта, ис пользуемая для платежа - төлем үшін пай-
даланылатын валюта

валюта, используемая для поддержания курса - 
бағамды қолдау үшін пайдаланылатын валюта

валюта, используемая путем официальных сделок 
для поддержания курса - ресми мəміле жолымен 
бағамды қолдау үшін пайдаланылатын валюта 

валюта, ис пользуемая согласно контракту - 
келісімшартқа орай пайдаланылатын валюта

валюта к получению - алуға ұсынылған валюта
валюта клиринга - клиринг валютасы
валюта клиринговая - клирингілік валюта (мə мі ле 
жасасқан елдер арасында кли рин гілік есеп айырысу-
да пайдаланылатын валюта)

валюта ключевая - негізгі валюта (экономи ка лық 
жағынан неғұрлым дамыған жетекші елдердің 
ұлттық ақша-несие қаражаты)

валюта колеблющаяся - құбылмалы валюта
валюта коллективная - ұжымдық валюта
валюта конвертабельная - айырбасталғыш валюта
валюта конвертируемая - айырбасталымды валю-
та, айырбасталатын валюта (1. басқа валютаға 
кедергісіз айырбасталатын валюта; 2. шет 
мемлекеттердің халықаралық есеп айырысуда пай-
даланылатын ақша белгілері, несие жəне төлем 
құжаттары)

валюта контракта - келісімшарт валютасы
валюта кредита - кредит валютасы, несие валютасы 

(несие беру кезінде несиеге, шартқа қатысушылар 
белгілеген валюта)

валюта, курс которой колеблется совместно с кур-
сами других валют - бағамы басқа ва лю та лардың 
бағамымен бірге ауытқитын валюта

валюта, курс которой привязан к валюте другой 
страны - бағамы басқа елдің валютасына байланған 
валюта

валюта, курс кото рой привязан к стоимости золота 
- бағамы алтынның құнына байланған валюта

валю та, курс которой связан с рынком нефти - 
бағамы мұнай нарығымен байланысқан валюта

валюта местная - жергілікті валюта
валюта металлическая - металл валюта, металл ақша
валюта мягкая - жұмсақ валюта (меншікті атаулы 
құны мен басқа валюталардың бағамына қатысты 
тұрақсыз валюта, яғни толық еркін айырбастал-
майтын валюта)

валюта на инкассо - инкассоға арналған валюта

валюта, на которой базируется валютная оговорка - 
валюталық ескертпе негізделетін валюта

валюта на срок - мерзімдік валюта
валюта, находящаяся на балансе предприятия - 
кəсіпорын теңгерімінде тұрған валюта

валюта национальная - ұлттық валюта, ұлт тық ақша 
(елдің аумағында қабылдануға мін дет ті заңды 
төлем құралы ретіндегі ақша өлшемі)

валюта неконвертируемая - айырбасталмайтын ва-
люта

валюта необратимая - қайтымсыз валюта
валюта неустойчивая - тұрақсыз валюта
валюта, обе спеченная золотом - алтынмен 
қамтамасыз етілген валюта

валюта обесцененная - құнсызданған валюта
валюта обратимая - қайтымды валюта
валюта, оговоренная контрактом - келісімшартпен 
ескертпеленген валюта

валюта ого ворки - ескертпе валюта
валюта ограниченно конвертируемая - шектеулі ай-
ырбасталатын валюта 

валюта операционная - операциялық валюта
валюта основная - негізгі валюта
валюта отечественная - отандық валюта
валюта падающая - құны төмендеп бара жатқан валю-
та, құнсызданушы валюта

валюта параллельная - қосарланба валюта, жарыспа-
лы валюта

валюта платежа - төлем валютасы (сыртқы сауда 
мəмілесінде іс жүзінде төлем тө ле не тін валюта)

валюта, подверженная обесцениванию - 
құнсыздануға ұшыраған валюта

валюта поддельная - жасанды валюта, жасалынды ва-
люта, жалған валюта

валюта, покупаемая или продаваемая на срок - 
мерзімге сатып алынатын немесе сатылатын валюта

валюта, покупаемая на срох - мерзімге сатып алына-
тын валюта

валюта полностью обратимая - толық қай тым ды ва-
люта

валюта, привя занная к доллару - долларға байланған 
валюта

валюта, продаваемая на срок - бір мерзімге сатыла-
тын валюта 

валюта расчета (расчетная) - есеп айырысу валютасы
валюта расчетная - есептесу валютасы
валюта ревальвированная - бағамы кө те ріл ген 
валюта

валюта регулируемая - реттелмелі валюта
валюта резервная - сақтық валюта, сақтық қор валю-
тасы (елдер өздерінің халықаралық шот та рын да ғы 
берешекті реттеу мақ са тын да не ұлттық валюта 
үшін сақтық қор ретінде пайдаланатын ұлттық не 
ұжым дық валюта)

валюта Республики Казахстан - Қазақстан Рес пуб-
ли ка сы ның валютасы (Қазақстан Ұлт тық банкінің 
банк билеті (банкноты) тү рін де айналыста жүрген 
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немесе айналыс тан алынатын, бірақ айырбасталуға 
тиіс тең ге, тиын (мəнет); Қазақстаннан тыс 
жерлердегі банктердің немесе өзге де несие 
мекемелерінің шоттарындағы теңгелей қаражат)

валюта Российской Федерации - Ресей Федерация-
сының валютасы

валюта с завышенным курсом - бағамы кө те рің кі ва-
люта, бағамы жоғарылатылған валюта

валюта с заниженным курсом - бағамы 
төмеңдетілген валюта

валюта с искусственно поддерживае мым курсом - 
бағамына жасанды түрде қолдау көрсетілетін валюта

валюта с низкими темпами инфляции - инфляция 
қарқыны төмен валюта

валюта с низкой покупательной способностью - са-
тып алу қабілеті төмен валюта

валюта с низкой процентной ставкой - пайыздық 
мөлшерлемесі төмен валюта

валюта с ограниченной конвертацией - шектеулі 
айырбасталымды валюта (тек шетелдің кейбір валю-
таларына ғана айырбасталатын валюта)

валюта с ограниченными колебаниями курса при 
свободном плавании относительно доллара США 
- АҚШ долларына қатысты еркін құбылмалы жағ дай-
да бағамның ауытқуы шектеулі валюта

валюта с плавающим курсом - бағамы құбылмалы 
валюта

валюта с понижатель ной тенденцией движения 
курса - бағам қозғалысының төмендемелі үрдісіндегі 
валюта 

валюта с принудитель ным курсом - бағамы мəж бүр-
лі валюта

валюта с устойчивым курсом - бағамы орнықты ва-
люта

валюта свободная - еркін валюта
валюта свободно “плавающая” - еркін “құбылмалы” 
валюта

валюта свободно используемая - еркін пайдала ныс та-
ғы валюта

валюта свободно конвертируемая - еркін айырбаста-
лымды валюта (кез келген елдің валютасына еркін 
айырбасталатын қайтымды валюта)

валюта сделки - мəміле валютасы (сыртқы сау да мə-
мі ле сінде тауар бағасы белгіленетін не ха лық ара лық 
несие сомасы көрсетілетін валюта)

валюта, сделки с кото рой осуществляются крайне 
редко - мəміле тым сирек жасалатын валюта

валюта серебряная - күміс валюта 
валюта сильная - күшті валюта
валюта слабая - əлжуаз валюта
валюта со сво бодно колеблющимся курсом - бағамы 
еркін ауытқымалы валюта

валюта совместно “плавающая” - бірге “құбылмалы” 
валюта

валюта составная - құрамдас валюта
валюта ссуды - несие валютасы (несие алудан түскен 
валюта)

валюта стабильная - тұрақты валюта
валюта стандартная - стандартты валюта
валюта стран кон тинентальной Европы - құр лық-
тық Еуропа елдерінің валютасы

валюта страны-им портера - импортшы-ел валютасы
валюта страны-экс портера - экспортшы ел валютасы
валюта страхования - сақтандыру валютасы (сақ-
тан ды ру бойынша уағдаласушы тараптардың мін-
дет те ме лерінен туындайтын төлемдер төленетін 
валюта)

валюта счета - шот валютасы
валюта твердая - тұрлаулы валюта, тұрақты валюта 

(1. ел валютасының басқа елдердің валютасымен 
салыстырғанда айырбастау бағамының жоғары 
болуы; 2. дүние жүзінің барлық жерінде қабылдана 
беретін валюта) 

валюта трансакции - трансакция валютасы (жекеле-
ген нақты операция жасалатын валюта)

валюта третьей стороны - үшінші тараптың валютасы
валюта третьей страны - үшінші ел валютасы
валюта управляемая - басқарылмалы валюта 
валюта устойчивая - орнықты валюта
валюта функциональная - қолданыстағы валюта, 
бернелік валюта, атқарымдық валюта

валюта цены - баға валютасы (сыртқы сауда шар-
тында баға белгіленген валюта)

валюта частично конвертируемая - ішінара айыр бас-
талатын валюта, ішінара айырбасталымды валюта 
(елдің резиденттер үшін жəне валюта опе ра ция ла-
рының жекелеген түрлері бойынша шектеу қол да-
ны ла тын ұлттық валютасы)

валюта частично обратимая - ішінара қайтымды ва-
люта

валюта “экзотическая” - “экзотикалық” валюта
валютирование - валюталандыру 
валютированная дата - валюталандырылған күн 
валютированные товарно-расчетные чеки - 
валюталандырылған тауар-есеп айырысу чектері

валютированный задними сроками - кейінгі мерзім-
мен валюталандырылған 

валютированный полис - валюталандырылған полис 
(сақтандыру нысанының келісілген құны, сақ тан ды-
ру сомасы дəл көрсетілген сақтандыру полисі)

валютная афера - валюталық алаяқтық (валютамен 
заңға қарсы, алаяқтық операция жасау)

валютная биржа - валюталық биржа, валюта бир-
жасы (тұрақты түрде жəне реттелген негізде ва-
лютамен операцияны жүзеге асырушы жəне оның 
бағасын белгілеуші биржа)

валютная биржа в кон тинентальной Европе - құр-
лық тық Еуропадағы валюта биржасы

валютная блокада - валюталық шектеме, валюталық 
тосқауыл (мемлекеттің басқа бір елді белгілі бір 
талаптарды орындауға көндіру мақсатымен осы ел 
валютасының елде қолданыста жүруін шектеуі) 

валютная война - валюталық қырқыс (елдің моно по-
лия лар дың мүдделерін көздеп, сырт қы өткізу на-
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ры ғы, капиталдар жұмсау аясы, шикізат көзі үшін 
түр лі валюталық шаралар қолдану жолымен жүр гі-
зе тін күресі)

валютная выручка - валюталық түсім, валюталай тү-
сім (тауар экспорты, шетке қызметтер көрсету 
есе бі нен, сондай-ақ халықаралық несиеден түскен 
шетел валютасы)

валютная гармонизация - валюталық жарасымдылық
валютная гегемония - валюталық гегемония, 
валюталық үстемдік

валютная граница - валюталық шекара
валютная девизная политика - валюталық девиздік 
саясат

валютная декларация - валюталық мағ лұм да ма (ке-
денге ұсынылатын жəне шекара арқылы өткізілетін 
валюта туралы мə лі мет тен тұратын өтініш 
түріндегі құжат) 

валютная дипломатия - валюталық дипломатия
валютная длинная позиция - валюталық ұзақ 
жайғасым

валютная задолженность - валюталық берешек 
(мемлекеттің, ел кəсіпорындарының шетел валюта-
сы түріндегі борышы)

валютная змея - валюталық жылан, ва лю та лық 
ауыт қыма (Еуропа елдері арасындағы келісілген ва-
лю та лық бағам жүйесі: ГФР, Франция, Бельгия, 
Голландия, Дания, Швеция, Норвегия валюталары 
бағамының белгіленген арасалмағы жəне осы ара-
сал мақ тан ықтимал шекті ауытқуы) 

валютная зона - валюталық аймақ (өзара ва лю та-
лық қатынастар ережесін сақ тай тын жəне аймақ 
елдері мен қалған елдер ара сын да ғы есеп айыры-
суда жетекші елдің валютасына берілетін белгілі 
бір рөлді мо йын дай тын мемлекеттер тобының 
бірлестігі) 

валютная интеграция - валюталық бірігу (объек тив-
ті факторларға байланысты қатысушы мем ле кет-
тер дің белсенді жəрдемімен өңірлік аймақтар құру 
үдерісі)

валютная интенсификация - валюталық қар қын дан-
ды ру (1. орталық банктің валюта биржасына ше-
тел валютасын көп көлемде жіберу жолымен қалған 
сатушыларды бағаны төмендетуге мəжбүр ету 
шарасы; 2. бір немесе бірнеше мемлекеттің басқа 
бір мемлекеттің қаржы ісіне күштеп араласуынан 
валютаның қарқындауы) 

валютная интервенция - валюталық бас қын шы лық 
(орталық банктің шетел валютасын сатып алу-
сату жолымен ұлттық валюта бағамына əсер ету 
мақ са ты мен валюта на рығындағы операцияға ара-
ласуы)

валютная интервен ция на рынке срочных сделок 
- мерзімді мəміле нарығындағы валюталық бас қын-
шы лық

валютная касса - валюталық касса (шетел валютасы 
тұлғасында түскен ақшалай түсімдер мен тө лем-
дер дің жиынтығы)

валютная ком пенсация - валюталық өтемақы
валютная конверсионная операция - ва лю та лық 
айыр басталым операциясы

валютная координация - валюталық үй ле сім ді лік, 
валюталық үйлестіру

валютная корзина - валюталық қоржын, ва лю та лық 
себет (бір валютаның орташа өл шем дік бағамы 
қатынасына қарай ай қын да ла тын валюталардың 
белгілі бір жиыны)

валютная котировка - валюталық баға бел гі ле ні мі 
(шетел валютасының қолданыстағы заңнамалық 
нормаларға жəне қалыптасқан практикаға сəйкес 
қандайда болсын бір валютаға қатысты бағамын 
анықтау)

валютная ликвидность - валюталық өтім ді лік, 
валюталық өтемпаздық (елдің немесе елдер тобының 
өзінің халықаралық мін дет те ме ле рін қолайлы тө-
лем құралдарымен үз дік сіз, уақытылы төлеуге 
қабілеттілігі)

валютная лихорадка - валюталық дүрлігіс (“қапыл” 
ақшаны ауыстыру, құны, бағамы түсуі мүмкін 
тұрақсыз валютаны жаппай сату жəне құны, 
бағамы көтерілуі мүмкін валютаны сатып алу)

валютная лицензия - валюталық лицензия (орталық 
банктің коммерциялық бан кі ге заңи жəне жеке 
тұлғалардың ва лю та лық операцияларына несие-
есептесу қыз ме тін көр се ту үшін беретін рұқсаты; 
им порт шы ның экспортшыға тауар үшін төлеуге 
шетел валютасы түрінде белгілі бір соманы алып 
өтуіне құзырлы мемлекеттік орган беретін рұқсат) 

валютная монополия - валюталық монополия 
(мемлекеттің өз органдары ар қы лы ва лю та лық 
операцияларға жəне эко но ми ка лық агенттер тапқан 
бүкіл валютаға монопо лия сы, өктемдігі) 

валютная на личность - валюталық қолма-қол ақша
валютная несбалансированность - ва лю та лық 
теңгерімсіздік

валютная оговорка - валюталық ескертпе (төлем 
валютасын құнсыздану қатерінен сақтандыру үшін 
халықаралық несие, төлем, сауда келісімдеріне, 
сыртқы сауда шарттарына енгізілетін талап)

валютная окупаемость - валюталық өте лім ділік
валютная операция лидз энд легз - лидз энд легз 
валюталық операциясы (кəсіпкерлердің экономикалық 
пайда алу үшін есеп айырысу мерзімі бойынша 
айла-шарғы жасаумен байланысты валюталық 
операцияларының кең тараған түрі)

валютная отчетность - валюталық есептеме, ва лю-
та лық есептілік, валюталық есеп-қисап (валюталық 
операцияларды жүзеге асыруға уəкілетті заңи жəне 
жеке тұлғалар валюталық есептің жай-күйі тура-
лы мемлекеттік валюталық бақылау органдарына 
беретін ақпарат) 

валютная плюрализация - валюталық плюрализация, 
валютаның алуан түрлілігі

валютная позиция - валюталық жайғасым (ком мер-
ция лық банктің, фирманың шетел валютасы тү рін-
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де гі талаптарының, өті нім де рі нің жəне мін дет те-
ме ле рі нің арақатынасы) 

валютная позиция банка - банктің валюта лық ұста-
нымы

валютная позиция биржевого банка - бир жа лық 
банктің валюталық жайғасымы, бир жа лық банктің 
валюталық айқындамасы

валютная политика - валюталық саясат (ел дің ағым-
да ғы жəне стратегиялық мін дет те рі не орай ха лық-
ара лық валюталық-эко но ми ка лық қатынастар ая-
сында жүзеге асырылатын шаралардың жиын ты-
ғы, яғни мем ле кет тің валютаға, валюта бағамына, 
ва лю та лық операцияға ықпал ету жолымен жүр гі зе-
тін ел ішіндегі жəне сыртындағы іс-қи мыл да ры ның 
жүйесі)

валютная премия - валюталық сыйлықақы (ресімді 
жəне қолданыстағы валюталық бағам арасындағы 
оң айырма)

валютная прибыль - валюталық пайда
валютная разница - валюта айырмасы, валюталық 
айырма

валютная рентабельность - валюталық пайдалылық
ва лютная реформа - валюталық реформа
валютная самоокупаемость - валютамен өзін-өзі 
өтеушілік

валютная сбалансированность - валюталық тең ге рім-
ділік

валютная своп-операция - валюталық своп-операция
валютная сделка - валюталық мəміле
валютная сделка на срок - мерзімдік валюталық 
мəміле

валютная сделка с немедленной поставкой - дереу 
жеткізілетін валюталық мəміле

валютная сделка типа “спот” - “спот” тұрпатындағы 
валюталық мəміле

валютная сделка типа “тудэй” - “тудэй” тұрпа тын да-
ғы валюталық мəміле

валютная сделка типа “тумороу” - “тумороу” тұрпа-
тын дағы валюталық мəміле

валютная система - валюталық жүйе (ва лю та ның ат-
қарымымен байланысты эко но ми ка лық жəне құ қық-
тық қа ты нас тар дың жиынтығы)

валютная система государства - мемлекеттің ва лю та-
лық жүйесі

валютная система, ос нованная на фиксированных 
парите тах - тиянақталған баламға негізделген ва лю-
та лық жүйе

валютная спекуляция - валюталық алып-са тар лық 
(валюталық бағамдағы айырма негізінде алып-са-
тар лық пайда табу мақ са ты мен шетел валютасы-
мен сауда жасау)

валютная спекуляция на курсовой разнице - ба ғам-
да ғы айырма негізіндегі валюталық алып-сатарлық 
(валютаны спот шартымен сатып алу жəне фор-
вард шартымен сату)

валютная срочная бир жевая сделка - валю та лық 
мерзімді биржалық мəміле

валютная ста тистика - валюталық статистика, валюта 
статистикасы

валютная унификация - валюталық бірегейлік
валютная форвардная сделка - валюталық фор вард-
тық мəміле

валютная эффективность - валюталық тиімділік 
валютная эффективность внешнеэкономических 
операций - сыртқы экономикалық операциялардың 
валюталық тиімділігі

Валютное агентство Саудовской Аравии - Сауд 
Арабиясының Валюта агенттігі

валютное законодательство - валюталық заңнама, 
валюталық заңдар (мемлекет ішінде валюталық 
құндылықтармен мəміле жасасу, бір мемлекеттің 
заңи жəне жеке тұлғаларының арасындағы, екінші 
бір мемлекеттің заңи жəне жеке тұлғалары ара-
сын да ғы мəміле жасасу тəртібін, сондай-ақ ұлт -
тық жəне шетелдік валюта мен өзге де ва лю та лық 
құн ды лықтарды шетелден əкелу жəне шетелге əке-
ту, аудару жəне қайта аудару тəртібін рет тей тін 
құқықтық нормалардың жиынтығы)

валютное кредитова ние - валюталық несиелендіру
валютное мероприятие - валюталық іс-шаралар
валютное обеспечение - валютамен қамтамасыз ету 

(алтынға (əсіресе американ долларына) айырбаста-
латын валюталар ұлттық ақша жиынын, сондай-ақ 
халықаралық есеп айырысуды жабу үшін қызмет 
ететін ақша жүйесі)

валютное планирование - валюталық жос парлау
валютное право - валюталық құқық
валютное разрешение - валюталық рұқсат
валютное регулирование - валюталық реттеу, валю-
таны реттеу (мемлекеттік органдардың валютаның 
айналысын басқару, валюталық операцияларды ба-
қы лау, ұлттық ва лю та ның валюталық бағамына 
ық пал ету, шетел валютасының пайдаланылуын 
шектеу жө нін де гі қызметі)

валютное самофинансирование - валютамен өзін-өзі 
қаржыландыру

валютное согла шение - валюталық келісім
валютное трансфертное соглашение - валюталық 
трансферт келісімі

Валют ное управление Сингапура - Сингапурдың 
Валюталық басқармасы

валютно-кредитные отношения - валюта-несие 
қатынастары

валютно-обменный рынок - валюта айырбас тау 
нарығы

валютно-процентный своп - валюталық-пайыздық 
своп (айырбас) (бір валютамен көрсетілген мін дет-
те ме екінші валютамен көрсетілген міндеттемеге 
айырбасталатын пайыздық своп)

валютно-процентный хедж - валюталық-пайыздық 
хедж (сақтандыру)

валютно-товарная оговорка - валюта-тауар ескерт песі
валютно-финансовая сфера - валюталық-қаржы аясы, 
валюта-қаржы саласы
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валютно-финансовое сотрудничество - валюта-қар-
жы ынтымақтастығы

валютно-финансовые условия торговых сделок - 
сау да мəмілесінің валюталық-қаржы жағдайы

валютно-финансовые факторы - валюталық-қаржы 
факторлары

валютно-финансовый контроль - валюта-қаржы 
бақылауы

валютно-финансовый спор - валюталық-қаржы дауы
валют ные активы в руках частных владель цев - 
жеке иеленушілердің қолындағы валюталық активтер

валютные арбитражные сделки - валюталық арбит-
раждық мəміле

валютные действия - валюталық іс-қимыл, валюта-
лық əрекет (валюталық шоттар пайда болатын 
шарт жасасу, өзге де іс-қимылдар жасау)

валютные доверительные операции - валюталық 
сенімгерлік операциялары

валютные запасы - валюталық қорлар, валюталық 
сақтаулы қорлар (мемлекеттің төлем төлеу қа бі ле-
тін айқындайтын айырбасталымды валюта тү рін-
де гі қорлары)

валютные зоны - валюталық аймақтар 
валютные из лишки - артық валюта
валютные интервенции - валюталық басқыншылық
валютные ин тервенции, связанные с воздействием 
на денежное обращение - ақша айналысына əсер 
етумен байланысты валюталық басқыншылық

валютные интервенции центрального бан-
ка - орталық банктің валюталық басқыншылығы 
(орталық банктің ұлттық валютаның бағамына 
жəне ақшаның жиынтық сұранымы мен ұсы ны мы-
на ықпал жасауы үшін ішкі валюталық нарықта 
шетел валютасын сатып алуы-сатуы) 

валютные капиталовложения - валюталық күрделі 
жұмсалым

валютные коды - валюталық кодтар 
валютные колебания - валюталық ауытқулар
валютные кредиты - валюталық несие (ақшалай 
берілетін халықаралық несие түрі)

валютные курсы в Лон доне - Лондондағы валюта 
бағамы (мəміленің алуан түрлері үшін)

валютные ликвидные средства - валюталық өтімді 
қаражат

валютные льготы для туристов - туристер үшін ва-
лю талық жеңілдіктер

валютные ограничения - валюталық шектеулер (ше-
тел валютасымен, алтынмен жəне басқа ва лю та-
лық құндылықтармен жасалатын операцияларды 
заң на малық жəне əкімшілік тəртіппен белгіленетін 
шектеу жөніндегі ережелер мен нормалардың 
жиын тығы) 

валютные операции - валюталық операциялар, ва-
лю та лық алыс-беріс (валюталық құндылықтарды 
меншіктену құқығының ауысуымен, шетел валю-
тасын, сондай-ақ сыртқы экономикалық қыз мет-
ті жүзеге асыру кезінде елдің валютасын тө лем 

құралы ретінде пайдаланумен, валюталық құн ды-
лық тар ды шетелден елге əкелумен жəне аударумен, 
елден шетелге əкетумен жəне аударумен байланыс-
ты операциялар) 

валютные операции “аутрайт” - валюталық “ау-
трайт” операциялары

валютные операции “своп” - валюталық “своп” опе-
рациялары

валютные операции граждан-нерезидентов - бей ре-
зидент-азаматтардың валюталық операциялары

валютные операции граждан-резидентов - резидент-
азаматтардың валюталық операциялары

валютные операции, связанные с движением капи-
тала - капитал қозғалысымен байланысты ва лю та-
лық операциялар

валютные отношения - валюталық қа ты нас тар (сырт-
қы саудада, экономикалық жəне техникалық жəрдем 
көрсету, шетелде түрлі несие мен қарыз беру жəне 
белгілі бір кезеңдегі ауытқуы есебінен пайда табу 
мақ са ты мен кері мəміле жасау операциялары) 

валютный аукцион - валюталық аукцион (елдің ва лю-
та лық нарығын ұйымдастыру əдістерінің бірі, көп-
ші лік ке валюталық сауда-саттық жасау)

валютный аутрайт - валюталық аутрайт (форвард 
ба ға мы бойынша төлемдерді мəміле тараптары қа-
таң белгілеген мерзімде төлеу көзделген мерзімдік 
қа рапайым валюталық мəміле)

валютный базис - валюталық базис (негізгі, орталық, 
базалық валюта)

валютный барьер - валюталық тосқауыл
валютный блок - валюталық одақ (елдер тобының өз 
елдері валюталарының өз ара айырбас бағамын тия-
нақ тау жəне же тек ші валютаны белгілеу туралы 
келісімі)

валютный бро кер - валюталық брокер
валютный варрант - валюталық варрант
валютный голод - валюталық зəрулік, ва лю та ға зəру-
лік (еркін айырбасталатын шетел ва лю та сы ның 
жетіспеушілігі)

валютный демпинг - валюталық демпинг (ұлт тық 
валютаның ел ішіндегі сатып алу қабілетінің тө-
мен деуі деңгейімен са лыс тыр ған да оның бағамының 
ай тар лық тай құл ды рауы арасындағы айырма салда-
рынан болатын демпинг) 

валютный денежный поток - валюталық ақша ағыны
валютный дефицит - валюталық тапшылық, валюта 
тапшылығы (валюталық нарықты қам та ма сыз ету 
жəне есептесу мен төлемдерді тө леу үшін мем ле-
кет тің валюталық қорларының же тіс пеу ші лі гі)

валютный дилер - валюталық дилер (валюта айыр-
бас тау жөніндегі маман, агент)

валютный дисбаланс - валюталық теңгерімсіздік
валютный еврорынок - валюталық еуронарық
валютный заем - валюталық қарыз
валютный запас - валюталық босалқы қор
валютный запас в долларах - доллар түріндегі ва лю-
та лық босалқы қор
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валютный клиринг - валюталық клиринг (халықара-
лық саудадағы клиринг)

валютный код - валюталық код
валютный код Международной организации стан-
дартизации - Халықаралық стандарттау ұйымының 
валюталық коды

Валютный ко митет Европейского экономического 
сообщества - Еуропалық эко но ми ка лық қоғам дас-
тық тың Валюталық комитеті

валютный контракт - валюталық келісімшарт (валю-
таны келісімшартта көрсетілген мерзімде жəне ба-
ғам бойынша айырбастау туралы келісім)

валютный контролер - валюталық бақылаушы 
валютный контроль - валютаны бақылау, валюта ба-
қы лауы, валюталық бақылау (мемлекеттің шетел ва-
лютасын иелену, онымен алыс-беріс жасау тəртібін 
реттеу шараларының жүйесі) 

валютный коридор - валюталық дəліз (орта лық банк-
тің валютаны сатып алуы жəне сатуы жолымен 
оны мемлекеттік реттеу мен қолдау тəсілі ретінде 
белгі ле не тін валюталық бағамның ауытқуы шегі) 

валютный коэффициент - валюталық коэффициент 
(валютаның ақшалай соманы, төлемді, бағаны бір 
валютадан екіншісіне аударып қайта есептеу үшін 
қолданылатын ағымдағы бағамдық арасалмағы)

валютный кредит - валюталық несие
валютный кризис - валюталық дағдарыс (валюта 
саласында, валюта базарында туындаған қиындық, 
валюта бағамының күрт ауытқуы, елдің валюталық 
сақтық қорының сарқылуы)

валютный курс - валюталық бағам (бір елдің ақша 
өл ше мі нің екінші елдің ақша өлшеміне немесе ха лық-
ара лық валюталық өлшем бірлігіне шақ қан да ғы ба-
ға сы)

валютный курс банкнот - банкноттың валюталық 
бағамы

валютный курс векселей - вексельдердің валюталық 
бағамы

валютный курс, зависящий от обстоятельств - жағ-
дай ға тəуелді валюталық бағам

валютный курс на конец года - жыл аяғындағы ва лю-
талық бағам

валютный курс на конец периода - кезең аяғындағы 
валюталық бағам

валютный курс на момент закрытия сальдо - қал-
дық ты жабу сəтіндегі валюталық бағам

ва лютный курс на момент открытия для сведения - 
мəлімет үшін ашылу сəтіндегі валюталық бағам

валютный курс по предъяви тельским траттам - 
ұсы нылушы тратта бойынша валюталық бағам

валютный курс по срочным сделкам - мерзімді мəмі-
ле бойынша валюталық бағам

валютный курс по срочным сделкам, включающий 
премию - мерзімді мəміле бойынша сыйлықақыны 
қамтитын валюталық бағам

валютный курс по форвард ным сделкам - фор вард-
тық мəміле бойынша валюталық бағам

валютный курс почтового перевода - пошта ау да ры-
мы ның валюталық бағамы, поштамен аударылған 
ақшаның валюталық бағамы

валютный курс, при достиже нии которого начина-
ются интервен ционистские меры - деңгейіне жет-
кенде басқыншылық шаралар басталатын валюта лық 
бағам

валютный курс, при котором в условиях золотого 
стан дарта становится выгодно экспорти ровать 
золото - алтын стандарты жағдайында алтынды 
экспортқа шығару тиімді болатын валюталық бағам

валютный курс при открытии биржи - бир жа ның 
ашылуы кезіндегі валюталық бағам

валютный курс равновесия - тепе-тең ва лю та лық 
бағам (елдің сыртқы есеп айырысуын теңдестіруші)

валютный курс рубля - рубльдің валюталық бағамы
валютный курс, скорректированный с учетом из-
менений - өзгерістерді ескере отырып түзетілген 
валюталық бағам

валютный курс телеграфного перевода - телеграф 
аударымының валюталық бағамы, телеграфпен 
аударылған ақшаның валюталық бағамы

валютный курс “тель-кель” - “барымен базар” 
валюталық бағам

валютный курс тенге - теңгенің валюталық ба ға мы, 
тең ге нің валютаға шаққандағы бағамы

валютный курс товара - тауардың валюталық бағамы
валютный курс фундаментального равновесия - 
іргелі тепе-теңдіктегі валюталық бағам

валютный курс чеков - чектердің валюталық бағамы
валютный маклер - валюталық маклер
валютный металл - валюталық металл
валютный наци онализм - валюталық ұлтшылдық
валютный номинал - валютаның атаулы құны (бір ел 
валютасының екінші ел валютасына қатынасы)

валютный обмен - валюталық айырбас (бір елдің ва-
лютасын екінші елдің валютасына белгілі бір бағам 
бойынша айырбастау)

валютный операционный риск - валюталық опера-
ция лық тəуекел 

валютный опцион - валюталық опцион (1. валюта 
топтамасын уағдаласылған мерзімде жəне уағ да ла-
сыл ған баға бойынша сатып алу не сату құ қы ғы на 
жасасылған келісімшарт; 2. ке лі сім шарт тың төлем 
төлеу нысанымен, тəсілдерімен жəне орнымен бай-
ланысты валюталық шарттардың баламалы нұс қа-
ла рын таңдау құқығы)

валютный оп цион для участия в торгах за кон тракт 
- келісімшарт үшін сауда-саттыққа қатысуға арналған 
валюталық бағам

валютный оп цион, дающий возможность неис-
полнения форвардного контракта - форвардтық 
ке лі сім шарт тың орындалмауы мүмкіндігін беретін 
ва лю та лық опцион

валютный опцион, приспособленный к нуждам 
клиентов, участвующих в торгах - сауда-саттыққа 
қатысушы клиенттердің мұқ таж да рына бейімделген 
валюталық опцион
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валют ный опционный контракт - валюталық оп-
цион дық келісімшарт

валютный отдел - валюталық бөлім
валютный паритет - валюталық тепе-тең дік, ва лю та-
лық бара-барлық (екі валюта ара сын да ғы заң жү зін-
де белгіленетін тұ рақ ты арасалмақ)

валютный пари тет, установленный в арбитражном 
порядке - төрелік (арбитраждық) тəр тіп пен бел гі лен-
ген валюталық бара-барлық

валютный план - валюталық жоспар
валютный протекционизм - валюталық қол дам паз-
дық (мемлекеттің орталық банкі валюталық ба ғам-
ның үкіметтің эко но ми ка лық саясатына сəйкес ба-
ғыт та қозғалуын қамтамасыз ету мақсатымен жү-
зе ге асыратын ұлттық валютаны қорғау жөніндегі 
шектеу шараларының жүйесі) 

валютный режим - валюталық режим, валюталық тəр-
тіптеме

валютный резерв - валюталық сақтық қор (мем ле кет-
тің шетел валютасы түріндегі қаржылық сақтық 
қор ла ры)

валютный резерв банка - банктің валюталық резерві
валютный резервный фонд - валюталық сақтық қор
валютный риск - валюталық тəуекел, ва лю та лық 
тəуекелдік, валюталық қатер (сырт қы сауда, несие, 
валюта операцияларын, қор жəне тауар бир жа-
ла рын да ғы операцияларды жүргізу кезінде төлем 
валютасы бағамының өзгеруіне байланысты ва лю-
та лық (бағамдық) шығасыға ұшырау қауіпі)

валютный рубль - валюталық рубль
валютный рынок - валюталық нарық, валюта нарығы 

(шетел валютасын, шетел валютасымен төленетін 
төлем құжаттарын сатып алу-сату операцияла-
рымен байла нысты тұрақты экономикалық жəне 
ұйым дық қатынастар жүйесі)

валютный рынок евровалют - еуро ва лю та ның валю-
талық нарығы

валютный рынок евродепозитов - еуроде по зит тің ва-
люталық нарығы

валютный рынок еврокредитов - еуро не сие нің валю-
талық нарығы

валютный рынок еврооблигаций - еуро облигация-
лар дың валюталық нарығы

валютный рынок с двой ным режимом - қос режимді 
валюталық нарық (тиянақталған жəне еркін ва лю-
та лық бағамды нарық)

валютный своп - валюталық своп (айырбас)
валютный своп “спот некст” - валюталық своп “спот 
некст” (мəмілені келесі жұмыс күні сатып алу-сату)

валютный своп на услови ях, не соответствующих 
состоянию рыночной конъюнктуры - нарықтық 
жағдаяттың жай-күйіне сай келмейтін шарттарға 
негізделген валюталық айырбас

валютный своп с совер шением обратной сделки 
через месяц - бір айдан кейін кері мəміле жасалатын 
валюталық айырбас

валютный своп с соверше нием обратной сделки 
через неделю - бір аптадан кейін кері мəміле жасала-
тын валюталық айырбас

валютный своп с соверше нием сделки на следую-
щий рабочий день - келесі жұмыс күні кері мəміле 
жасалатын валюталық айыр бас

валютный сегмент финансового рынка - қаржы 
нарығының валюталық сегменті

валютный сертифи кат - валюталық сертификат
валютный совет - валюталық кеңес
валютный союз - валюталық одақ (өздерінің ұлттық 
валюталары бағамының өзара ауытқуы шегін белгі-
леген елдер тобы)

валютный счет - валюталық шот (фирманың, кə сіп-
орын ның банктегі шетел валютасымен есеп жүр гі-
зе тін шоты)

валютный счет предприятия - кəсіпорынның ва лю та-
лық шоты

валютный тенге - валюталық теңге
валютный трансляционный риск - валюта лық 
трансляциялық тəуекел

валютный трансферт - валюталық трансферт 
(екі елдің коммерциялық банктері арасында күні 
бұрын келісілген валюталық соманы өзара алмасу 
жөніндегі банк операциясы)

валютный фак тор - валюталық фактор
валютный фонд - валюталық қор (кə сіп орын дар-
дың Сыртқы эко но ми ка лық банктегі тең ге рім дік 
жəне теңгерім нен тыс шот та рын да ғы валюталық 
қаржысы; экспорт бо йын ша түскен валюталық 
тү сім нен кə сіп орын дар ға бес жылғы нақты пайыз 
түрінде қаржы бөлу жүйесі)

валютный фонд предприятия - кə сіп орын ның 
валюталық қоры

валютный форвардный рынок - валюталық фор вард-
тық нарық

валютный фьючерс - валюталық фьючерс (шетел 
валютасымен тіркелген сомаға жа сал ған мерзімдік 
биржалық мəміле)

валютный хаос - валюталық былықпа
валютный цикл - валюталық цикл
валютообменные операции - валюта айыр бас тау опе-
рациялары

валюты с немедленной поставкой и одновре менная 
продажа на срок - жедел жет кі зі ле тін жəне біржолғы 
мерзімдік сатылатын валюта 

валюты экзотические - экзотикалық валюталар 
(мəміле өте сирек жасалатын жəне халықаралық 
нарықта мүлде жоқ валюта)

вариант - нұсқа
вариант аутентичный - сайма-сай нұсқа 
вариант базовый - негіздік нұсқа
вариант бумажный - қағаз нұсқа
вариант документа - құжат нұсқасы 
“вариант драгоценностей короны” - “тəж асылдары 
нұсқасы”

вариант исправленный - түзетілген нұсқа
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вариант новый - жаңа нұсқа 
вариант пересмотренный - қайта қаралған нұсқа
вариант проекта - жоба нұсқасы 
вариант серийный - сериялы нұсқа
вариант экспортный - экспорттық нұсқа
вариант электронный - электронды нұсқа
вариантный прогноз - нұсқалық болжау
вариационная маржа - түрленбелі маржа
вариация - түрлендірме
варрант - варрант, сендірме (1. тауардың қой ма ға сақ-
тау ға қабылданғанын растайтын құ  жат, тауар 
қоймасының куəлігі; 2. ба ға лы қағаздар пакетін осы 
ба ға лы қа ғаз дар ай на лыс қа шығарылмастан бұрын 
атаулы құны бойынша сатып алу мүмкіндігі көз де-
ле тін сертификат түрі; 3. бағалы қа ғаз бен бірге бе-
рі ле тін, иеленушісіне белгілі бір мерзім өт кен ге дейін 
қосымша жеңілдік құ қы ғын бе ре тін қосымша куəлік; 
4. бағалы қа ғаз ды ие ле ну ші ге оны белгіленген уақыт 
ке зе ңін де немесе мерзімсіз кезең бойына бел гі лен ген 
ба ға мен сатып алу құқығын қам та ма сыз ете тін 
куəлік)

варрант бессрочный - мерзімсіз сендірме 
варрант валютный - валюталық сендірме
варрант, выпущенный вне связи с конкретными об-
лигациями - нақты облигациялармен байланыстан 
тыс шығарылған варрант

варрант доходный - табыстық сендірме
варрант “евроказначейский” - “еуроқазынашылық” 
сендірме

варрант, защищающий инвестора от досрочного 
погашения облигаций, а заемщика от увеличе-
ния задолженности - инвесторды облигацияларды 
мерзімінен бұрын өтеуден, ал қарызгерді берешектің 
көбеюінен қорғайтын варрант

варрант, используемый только в определенные дни 
или пе риоды времени - тек белгілі бір күндері не-
месе уақыт кезеңінде ғана пайдаланылатын варрант

варрант на акции - акцияға арналған сендірме
варрант на покупку ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды сатып алуға арналған сендірме

варрант на покупку ценных бумаг в другой валюте 
- бағалы қағаздарды басқа валютамен сатып алуға 
арналған варрант

варрант на ценные бумаги - бағалы қағаздарға ар нал-
ған сендірме

варрант облигационный - облигациялық сендірме 
варрант отсроченный - мерзімі кейіндетілген сен-
дірме

варранты, выпус каемые с евронотами и дающие 
пра во покупки казначейских векселей США по 
фиксированной цене - еуронота түрінде шы ға ры-
ла тын жəне АҚШ-тың қазынашылық век сель де рін 
тия нақ ты ба ға мен сатып алу құқығын беретін вар-
ранттар

варьируемая рента - түрленбелі рента, нұсқаланбалы 
рента (дивиденттің бір бөлігін алуға құқық беретін 
бағалы қағаз)

“ваше” - “сіздікі” (биржа жаргоны)
“ваше, я продаю” - “сіздікі, мен сатамын” (биржа 
жаргоны)

ваучер - ваучер, кепілхат, растама (жазбаша куəлік, 
кепілгерлік, кепілдік)

“ваучер-чек” - “ваучер-чек” (“ваучер-бланк” ны са нын-
да ғы чекті жыртылмалы төлем чегімен жал ғас ты-
ра тын чек)

введение - 1. енгізу, іске қосу; 2. кіріспе
введение антидемпинговых мер - демпингіге қарсы 
шаралар енгізу

введение антидемпинговых пошлин - демпингіге 
қарсы баж енгізу

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
ввиду неакцепта - бейакцепт (ризалық болмауы) 
себепті

ввод в заблуждение - жаңылыстыру, адастыру, шатас-
тыру 

ввод во владение - иеленуге енгізу
ввод данных - деректерді енгізу (деректерді клавиа-
турадан немесе басқа құрылғыдан ЭЕМ-ге тікелей 
енгізу үдерісі)

ввод закона в действие- заңды қолданысқа енгізу
ввод нового законодательства - жаңа заңнама енгізу
ввод ограничительных мер - шектеу шараларын енгізу
ввод плавающего курса - кұбылмалы бағам енгізу
ввод резервов - сақтық қорларды іске қосу
ввод санкции - ықпалшара енгізу
вводить металлический стандарт - металл стандарт 
енгізу

вводить свободно колеблющийся курс - еркін ауыт-
қымалы бағамды енгізу

вводный курс - кіріспе курс, кірісу бағыты (кə сіп орын-
ның жаңа қызметкерлерін даяр  лау  дың бастапқы 
ке зе ңі, мұнда олар қыз мет тер мен бөлімшелердің құ -
ры  лы  мы мен, орналасуымен, еңбек қауіпсіздігі талап-
тарымен, денсаулық пен еңбекті қор ғау жү йе сі нің 
ма териалдық базасымен, фир ма ның мүл кі мен зият-
кер  лік меншігін қор ғау мен таныстырылады) 

ввоз новых купюр - жаңа купюрлер əкелімі
ведение банковского предпринимательства - банк 
кəсіпкерлігін жүргізу

ведение бухгалтерских книг - бухгалтерлік кітап тар-
ды жүргізу

ведение дел по доверен ности - істерді сенімхат бо-
йынша жүргізу
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ведение денежного хозяй ства - ақша шаруа шы лы ғын 
жүргізу

ведение документации - құжаттаманы жүргізу 
ведение записей - жазбалар жүргізу
ведение кассовых операций на предприятиях - кə-
сіп орындарда кассалық операциялар жүргізу

ведение налоговых дел клиента банком - банктің 
клиенттің салық істерін жүргізуі 

ведение металлических счетов - металл шоттарын 
жүргізу

ведение операций без резервов - сақтық қорсыз опе-
рацияларды жүргізу

ведение опера ций с ценными бумагами - бағалы 
қағаздармен операциялар жүргізу

ведение операционных счетов - операциялық шоттар-
ды жүргізу

ведение переговоров - келіссөз жүргізу 
ведение перечня - тізбе жүргізу
ведение пропаганды - насихат жүргізу
ведение протокола - хаттама жүргізу
ведение регистра - тіркелімді жүргізу, тіркеу кітабын 
жүргізу

ведение реестра - тізілімді жүргізу
ведение реестра владельцев ценных бумаг - бағалы 
қағаз иелерінің тізілімін жүргізу

ведение счета (счетов) - шотты (шоттарды) жүргізу 
(есептесу шоттарын ресімдеу, шот тар да ғы қа ра-
жат тың қозғалысын есептеу, шоттарды пайдалану 
арқылы есептесу)

ведение счетов по клирингу - шоттарды клиринг бо-
йынша жүргізу

ведение учета - есеп жүргізу
ведение финан совых дел - қаржы істерін жүргізу
ведомость - тізімдеме (бастапқы құжат немесе есеп 
тізілімі)

ведомость аналитического учета - талдамалы есеп 
тізімдемесі

ведомость биржевая - биржа тізімдемесі, биржа ха-
баршысы 

ведомость бухгалтерского учета - бухгалтерлік есеп 
тізімдемесі

ведомость группировочная - топтастыру тізімдемесі
ведомость денежная - ақша тізімдемесі
ведомость ежедневная - күнделікті тізімдеме
ведомостъ ежемесячная - əр айлық тізімдеме
ведомость заработной платы -жалақы тізімдемесі
ведомостъ затрат - жұмсалған шығын тізімдемесі 
ведомость издержек - шығын тізімдемесі, ұсталған 
шығын тізімдемесі

ведомость инвентаризационная - түгендеу тізім-
демесі

ведомость инвентарная - мүкəммал тізімдемесі
ведомость итоговая - жиынтық тізімдеме
ведомость калькуляционная - каль ку ля ция лық тізім-
деме

ведомость кассовая - кассалық тізімдеме 
ведомость комплектовочная - жиынтықтама тізім деме

ведомость контрольная - бақылау тізімдемесі
ведомость отчетная - есеп беру тізімдемесі
ведомость оценочная - бағалау тізімдемесі
ведомость платежная - төлем тізімдемесі
ведомость приходная - кіріс тізімдемесі
ведомость расчетная - есеп айырысу тізімдемесі
ведомость расчетно-платежная - есеп айырысу-төлем 
тізімдемесі

ведомость предварительная - нобайлық тізімдеме
ведомость препроводительная - жөнелтпе тізімдеме
ведомость претензий - реніш-талап тізімдемесі
ведомость приходная - кіріс тізімдемесі
ведомость проверочная - тексерме тізімдеме
ведомость расценочная - баға кесу тізімдемесі
ведомость сальдовая - сальдо тізімдемесі
ведомость сводная - жиынтық тізімдеме
ведомость синтетического учета - жинақтамалы есеп 
тізімдемесі

ведомость сличительная - салыстырмалы тізімдеме
ведомость суточная - тəуліктік тізімдеме
ведомость удержания из заработной платы - жалақы-
дан ұсталған ақша тізімдемесі

ведомость учетная - есепке алу тізімдемесі
ведомственная бюджетная классификация - бюд жет-
тің идаралар бойынша сыныптамасы

ведомственная классификация расходов бюджета - 
бюджет шығысының идаралық сыныптамасы

ведомственная классификация расходов республи-
канского бюджета - рес пуб ли ка лық бюджет шы  ғы-
сы ның идаралық сыныптамасы

ведомственный счет - идаралық шот
ведомственный финансовый контроль - идаралық 
қаржы бақылауы

ведущая акция - жетекші акция
ведущая облигация - жетекші облигация
ведущий - жетекші (банк туралы)
ведущий акционер - жетекші акционер
ведущий банк - жетекші банк
ведущий индикатор - жетекші индикатор
векселедатель - вексель беруші (вексель берген, ол 
бойынша несие алған жəне вексельді өтеуге, несиені 
қайтаруға міндетті заңи немесе жеке тұлға, қа рыз-
гер, борышқор)

векселедержатель - вексель ұстаушы (вексельде көр се-
тіл ген ақша сомасын алуға құқылы вексель иесі) 

векселепредъявитель - вексель ұсынушы
векселеспособность - вексельге қабілеттілік (бо рыш-
қор не несиегер ретінде вексельдік міндеттемеге 
қатысу құқығы) 

вексель - вексель (бағалы қағаз түрі, заң мен бел гі лен-
ген нысандағы жазбаша бо рыш қор лық міндеттеме, 
қол  хат, кепілхат, оны қарызгер (вексел беруші) не-
сие герге (вексель ұстаушыға) береді жəне ол несие-
герге вексельде көрсетілген ақша сомасын қа рыз гер-
ден белгіленген мерзімде төлеуді талап ету құқығын 
береді)

вексель авалированный - авальдандырылған вексель, 
кепілдікті вексель
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вексель авансовый - аванстық вексель, алғытөлемдік 
вексель

вексель акцептованный - акцептелген вексель 
вексель банкирский - банкир векселі
вексель банковский - банк векселі
вексель без даты - күні қойылмаған вексель
вексель без издержек - шығынсыз вексель
вексель без индоссамента - индоссаментсіз вексель 

(сыртқы бетінде табыстау жазбасы жоқ вексель)
вексель бездокументарный - құжаттамасыз вексель 
вексель бездокументный - құжатсыз вексель 
вексель безоборотный - айналымсыз вексель
вексель безусловный - шартсыз вексель (көрсетілген 
бойда қолма-қол ақшамен төленуге тиіс вексель)

вексель беспроцентный - пайызсыз вексель
вексель бланковый - бланкілік вексель
вексель бодмерейный - бодмереялық вексель
вексель бронзовый - қола вексель
вексель в международной торговле - ха лық ара лық 
саудадағы вексель

вексель валютный - валюталық вексель
вексель внешнеторговый - сыртқы сауда векселі
вексель внутреннего обращения - ішкі айналыстағы 
вексель

вексель возвращенный - қайтарылған вексель
вексель, возникший на основе сельскохозяйствен-
ной сделки - ауыл шаруашылық мəмілесі негізінде 
туындаған вексель

вексель временный - уақытша вексель
вексель встречный - ыңғайласпа вексель (нақты 
ком мер циялық мəмілемен байланысты емес вексель 
түрі)

вексель выданный - берілген вексель
вексель, выданный лицом со средней кре ди то спо-
соб но стью - несиеге қабілеттілігі орташа тұл ға бер-
ген вексель

вексель, выписан ный в долларах - доллар түрінде 
жазылған вексель

вексель, выписанный в другом городе - басқа қалада 
жазылған вексель

вексель, выпи санный в одном штате и оплаченный 
в другом - бір штатта жазылып, басқа қалада тө лен-
ген вексель

вексель, выписанный в одном эк земпляре - бір дана 
етіп жазылған вексель

вексель, выпи санный в фунтах стерлингов - стер-
линг фунт түрінде жазылған вексель

вексель, выписанный до отгрузки товара - тауар 
жөнелтілгенге дейін жазылған вексель

вексель, выписанный на одну из стран континен-
тальной Ев ропы - құрылықтық Еуропа елдерінің 
біріне жазылған вексель

вексель, выписанный против открытого аккреди-
тива - ашылған аккредитивке қарсы жазылған век-
сель

вексель выставлен в одном экземпляре - вексель бір 
данамен ұсынылды (вексельдегі жазба)

вексель, выставленный в одном экземпляре - бір да-
намен ұсынылған вексель

вексель, выставленный на несуществующее лицо - 
өмірде жоқ тұлғаға ұсынылған вексель

вексель, выставленный на филиал своей компании 
- өз компаниясының филиалына ұсынылған вексель

вексель гарантийный - кепілді вексель
вексель государственный - мемлекеттік вексел 
вексель датированный - күні қойылған вексель
вексель дебетовый - дебеттік вексель
вексель девиза - девиз векселі
вексель депонированный - депозиттелген вексель 

(несиені қамтамасыз етуге берілген вексель)
вексель депонированный как имуще ст вен ное обес-
печение - мүліктік қам сыз дан ды ру ретінде депозит-
телген вексель

вексель дисконтный - дисконттық вексель
вексель для инкассирования - инкассолауға арналған 
вексель

вексель до востребования - талап етілмелі вексель
вексель документарный - құжаттамалық вексель
вексель документированный - құжатталған вексель
вексель долгосрочный - ұзақ мерзімді вексель (ұзақ 
мерзімді несие ретінде пайдаланылатын вексель 
түрі)

вексель должника - борышқор векселі (бо рыш қор дың 
аударма векселі, онда бо рыш қор вексель ұстаушы 
ретінде əрекет етеді)

вексель домашний - үй векселі
вексель доминированный - үстем жағ дай да ғы вексель
вексель домицилированный - ескертпелі вексель, до-
ми цильдендірілген вексель (төлем орны көр се тіл ген 
вексель)

вексель дружеский - достық вексель (нақты ком-
мер ция лық мəмілемен байланысты емес ақшасыз 
вексель)

вексель “дутый” - “желбуаз” вексель
вексель еврокоммерческий - еурокоммерциялық век-
сель

вексель залоговый - кепілзаттық вексель
вексель заложенный - кепілге салынған вексель
вексель именной - бəсіре вексель, есімді вексель 
вексель инвестиционный - инвестициялық вексель
вексель индоссированный - индоссоланған вексель, 
табыстама жазулы вексель

вексель инкассационный - инкассациялық вексель
вексель иностранный - шетелдік вексель
вексель ипотечный - ипотекалық вексель
вексель, используемый в сделке по закладной на 
движимость - жылжитын мүлікке салынған ке піл пұл 
жөніндегі мəміледе пайдаланылатын вексель

вексель к оплате - төлеуге ұсынылатын вексель, тө ле-
ну ге тиіс вексель (тағайындалған мерзім басталған 
бойда төленуге тиіс акцептелген сауда векселі бо-
йынша берешек сомасы; вексель ұстаушы не вексель 
алушы вексельде көрсетілген соманы сөзсіз төлеу 
жөнінде төлеушіге ұсынған ақшалай міндеттеме)
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вексель к оплате на определенную дату - белгілі бір 
күні ақы төлеуге ұсынылатын вексель

вексель к получению - ақша алуға берілетін вексель 
(алдағы уақытта ақша алынуға тиіс болатын век-
сель)

вексель к предъявлению - ұсынуға төленетін вексель
вексель казначейский - қазынашылық вексель (на-
рық тық бағалы қағаздарға жататын қысқа мер зім-
ді міндеттеме түрі)

вексель клаузированный - клаузаланған вексель, ес-
кертпелі вексель (төлеудің ерекше шарттары көр се-
тіл ген вексель)

вексель комиссионный - комиссиялық вексель
вексель коммерческий - коммерциялық вексель 

(1. сау да мəмілесі негізінде пайда болатын вексель 
түрі; 2. кор по ра ция ның, үкімет агенттігінің не хол-
дин гі лік банк ком па ния сы ның арнайы қам сыз дан ды-
рыл ма ған, бірақ банктің пайдаланылмаған несие же-
лі сі мен нығайтылған, қысқа мерзімге не сие лен ді ру 
үшін пайдаланылатын жай не аударма векселі)

вексель конвертируемый - айырбасталымды вексель
вексель короткий - қысқа вексель
вексель корпоративный - корпорациялық вексель
вексель, который можно доставить - жет кі зу ге бола-
тын вексель (вексель биржаның бар лық талаптары-
на сай келеді дегенді білдіретін термин)

вексель, кото рый трудно пустить в обращение - ай-
на лысқа жіберілуі қиын вексель

вексель краткосрочный - қысқа мерзімді вексель
вексель кредитный - кредиттік вексель
вексель кредитовый - кредит векселі
вексель купленный - сатып алынған вексель 
вексель, купленный со скидкой - шегеріммен сатып 
алынған вексель

вексель местный - жергілікті вексель
вексель, могущий быть учтенным в банке - банкте 
есептелуі мүмкін вексель

вексель, могущий быть учтенным или переучтен-
ным в банке - банкте есептелуі немесе қайта есеп те-
луі мүмкін вексель

вексель муниципальный - муниципалдық вексель 
вексель на двойной срок, установленный обычаем - 
ғұрып белгілеген екі мерзімдік вексель

вексель на имя - атаулы вексель, бəсіре вексель (жаңа 
иеленушінің есімі көрсетілген аударма вексель)

вексель на инкассо - инкассоға арналған вексель 
вексель на предъявителя - ұсынушыға арналған век-
сель

вексель на срок - мерзімдік вексель (төлем белгілі бір 
уақыт өткеннен кейін төленетін вексель)

вексель, не имеющий цен ности - құндылығы жоқ 
вексель

вексель, не могу щий быть переданным с помощью 
индоссамента - индоссаменттің көмегімен берілуі 
мүм кін болмайтын вексель

вексель, не подлежа щий акцепту - акцептіге (ри за-
лық қа) жатпайтын вексель

вексель недокументированный - құжаттал маған век-
сель

вексель необеспеченный - қамтамасыз етілмеген век-
сель

вексель необращающийся - айналысқа түспейтін век-
сель

вексель неоплаченный - төленбеген вексель
вексель непередаваемый - табысталмайтын вексель
вексель непогашенный - өтелмеген вексель
вексель, непригодный для учета или переучета - 
есепке алуға немесе қайта есептеуге жарамсыз век-
сель

вексель непригодный к переучету в центральном 
банке - орталық банкте қайта есептеуге жарамсыз 
вексель

вексель обеспеченный - қамтамасыз етілген вексель
вексель, обеспеченный имуществом должника - 
борышқордың мүлкімен қамтамасыз етілген вексель

вексель, обеспеченный цен ными бумагами - бағалы 
қағаздармен қамтамасыз етілген вексель

вексель обеспечительский - қамтамасыз етілмелі век-
сель

вексель оборотный - айналым векселі
вексель “образовательный” - “білім алуға арналған” 
вексель

вексель обратный - қайтарылма вексель
вексель ожидаемых доходов - болжалды кіріс векселі 
вексель оплаченный - төленген вексель
вексель, оплачиваемый в местной валюте - жер гі лік-
ті валютамен төленетін вексель

вексель, оплачиваемый в течение очень короткого 
срока - өте қысқа мерзім ішінде төленетін вексель

вексель, оплачиваемый при предъявлении - ұсы-
ныл ған да төленетін вексель

вексель опротестованный - наразылық білдірілген 
вексель

вексель ордерный - ордерлік вексель
вексель отечественный - отандық вексель
вексель отправителя де нежного перевода - ақша ау-
дарымын жөнелтушінің векселі

вексель первоклассный - бірінші сыныптық вексель 
(неғұрлым жоғары дисконтпен есептелетін вексель 
түрі)

вексель переводной - аударма вексель (несиегердің 
вексель ұсынушыға белгілі бір ақша сомасын төлеуі 
жөнінде төлемшіге берген бұйрығы)

вексель переводной с оплатой по предъявлению - 
көрсетілген бойда төленетін аударма вексель

вексель переводно-простой - жай-аударма вексель
вексель передаваемый - табысталатын вексель
вексель перемещенный - ауыстырылған вексель
вексель переучтенный - қайта есепке алынған вексель 
вексель плате жом по предъявлении - ұсыну бо-
йынша төлем төленетін вексель

вексель, по которому отказано в оплате - төлеуден 
бас тартылған вексель

вексель по номиналу - атаулы құн бойынша вексель
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вексель, погашаемый золотом - алтынмен өтелетін 
вексель

вексель погашенный - өтелген вексель
вексель поддельный - жасанды вексель
вексель, подлежащий оплате - төленуге тиіс вексель
вексель, подлежащий переучету - қайта есептеуге 
жататын вексель 

вексель, подлежащий срочной оплате - мерзімінде 
төленуге тиіс валюта

вексель подтоварный - тауар кепілдігімен өткізілетін 
вексель (сауда траттасы; коммерциялық несие түрі)

вексель предварительный - алдын ала вексель
вексель представительский - өкілдік векселі, өкіл дік-
ті вексель

вексель предъявительский - ұсынба вексель
вексель, предъявленный в банк для инкассации - 
банкіге инкассолау үшін ұсынылған вексель

вексель, приемлемый для переучета - қайта есептеу 
үшін қолайлы вексель

вексель, признанный банком - банк мо йын да ған век-
сель

вексель приказу другого лица - басқа тұл ға ның бұй-
ры ғына ұсынылған вексель

вексель прима - прима вексель
вексель продуктовый - өнімдік вексель, азық-түліктік 
вексель

вексель пролонгированный - төлеу мерзімі ұзар тыл-
ған вексель

вексель промышленный - өнеркəсіптік вексель 
вексель промышленных предприятий - өнеркəсіп 
орындарының векселі 

вексель просроченный - мерзімі өткен вексель
вексель простой - жай вексель (бағалы қағаз түрі, 
қарызгер несиегердің атына беретін міндеттеме)

вексель процентный - пайыздық вексель
вексель ремитента - ремитент векселі
вексель с бланковым ин доссаментом - индоссаменті 
бланкілі вексель

вексель с двумя подпи сями - екі қол қойылған век-
сель (əдетте аударма вексель)

вексель с истекающим сроком платежа - төлеу 
мерзімі өтіп бара жатқан вексель

вексель с истекшим сроком - мерзімі өткен вексель
вексель с надписью “после предъявления” - 

“ұсынылғаннан кейін” деген жазу жазылған вексель
вексель с наступившим сроком - мерзімі басталған 
вексель

вексель с наступившим сроком платежа - төлем 
мерзімі басталған вексель

вексель с нотариальной от меткой об отказе трас-
сата от его ак цепта - трассаттың вексельге ризалық 
беруден бас тартқаны туралы нотариалдық белгі 
соғылған вексель

вексель с оговоркой об условиях оплаты - төлемақы 
шарттары туралы ескертпе жасалған вексель

вексель с оплатой в конце обусловленного периода 
- ақысы уағдаласылған кезеңнің аяғында төленетін 
вексель

вексель с оплатой по предъявлению - ұсынылған 
бойда төленетін вексель

вексель с оплатой по распоряжению - өкім бойынша 
төленетін вексель

вексель с оплатой после предъявления - ұсы ныл ған-
нан кейін төленетін вексель

вексель с оплатой через определенный срок - ақысы 
белгілі бір мерзімнен кейін төленетін вексель

вексель с отметкой - белгі соғылған вексель
вексель с передаточной надписью - табыстамалық 
жазу жазылған вексель 

вексель с переменной про центной ставкой - па йыз-
дық мөлшерлемесі ауыспалы вексель

вексель с платежом по предъявлении - ұсыну бо-
йынша төлем төленетін вексель

вексель с погашением равными частями - тең бө лік-
тер мен өтелетін вексель

вексель с процентной ставкой - пайыздық мөл шер ле-
ме лі вексель

вексель с тремя под писями - үш адамның (мыс., век-
сель беруші екі адамның жəне бір индоссанттың) 
қолы қойылатын вексель 

вексель с указанным сро ком оплаты - төлемақы 
мерзімі көрсетілген вексель

вексель с фиксированным сроком - мерзімі тия нақ-
тал ған вексель

вексель самоликвидирующийся - өзінен-өзі жойыла-
тын вексель

вексель со сроком платежа, исчисляемым со дня 
выдачи - төлем мерзімі берілген күннен есептелетін 
вексель

вексель собственному приказу - өз бұйры ғына ұсы-
ныл ған вексель

вексель собственный - меншікті вексель 
вексель, содержащий обязательство выплатить долг 
отдельными частями на регулярной основе - бо-
рышты тұрақты негізде жекелеген бөліктермен төлеу 
міндеттемесі жазылған вексель 

вексель, срок платежа по которому истекает - төлем 
мерзімі өтіп бара жатқан вексель

вексель, срок уплаты кото рого не наступил - төлеу 
мерзімі басталмаған вексель

вексель срочный - мерзімді вексель
вексель суточный - тəуліктік вексель
вексель терции - терция векселі (аударма вексельдің 
үшінші данасы)

вексель товарный - тауар векселі
вексель торговый - сауда векселі (саудагер жазып, 
мақұлдайтын вексель түрі)

вексель трассанта - трассант векселі
вексель трассата - трассат векселі, бо рыш қор дың 
векселі (борышқордың аударма векселі, онда бо рыш-
қор вексель ұстаушы ретінде əрекет етеді)

вексель трехмесячный - үш айлық вексель
вексель, установ ленный обычаем на срок - ғұрып 
мерзімге белгілеген вексель

вексель учтенный - есепке алынған вексель
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вексель фиктивный - жалған вексель 
вексель финансовый - қаржы векселі
вексель церковный - шіркеу векселі
вексель частный - жекеменшік вексель
вексель чужому приказу - бөтеннің бұйрығына 
ұсынылған вексель

вексель ярмарочный - жəрмеңкелік вексель
вексельная бумага - вексель қағазы
вексельная грация - вексель грациясы, вексельдік 
грация, вексельдік ұзартпа (вексель бойынша онда 
көрсетілген мерзім өткенде ақша төлеу мерзімінің 
белгіленген ұзартылуы)

вексельная дисциплина - вексельдік тəртіп (век сель-
дік міндеттемені дəл орындау ережелерінің жиын-
ты ғы)

вексельная книжка - вексельдік кітапша (ай на лыс қа 
шы ғарылатын жəне ком мер ция лық банктер дереу 
тө леу кезінде əмбебап төлем құралы ретінде сата-
тын түптелген вексельдер)

вексельная конвенция - вексель келісімшарты
вексельная контора - вексель кеңсесі 
вексельная лазейка - вексельдік амал, вексельдік ілік 

(несиелендіруге қойылған шектеулерді орағытып 
өту үшін қолданылатын тетік)

вексельная метка - вексель белгілемесі (аударма век-
сельдің міндетті деректемелерінің бірі)

вексельная политика - вексель саясаты (ашық на рық-
та вексельмен жəне басқа қысқа мерзімді бағалы 
қа ғаз дармен мəміле жасасуды шектейтін қаржы 
саясаты)

вексельная правоспособность - вексельдік құқық 
қабілеттілігі

вексельная система расчетов - есеп айы ры су дың 
вексельдік жүйесі, вексельдік есеп айырысу жүйесі

вексельная ставка - вексель мөлшерлемесі
вексельная форма расчета - вексельдік есеп айырысу 
нысаны

вексельное законодательство - вексель заң на ма сы, 
вексель заңдары (вексель айналысы мен қа  ты нас та-
рын реттейтін заңи нор ма лар дың жиынтығы)

вексельное обращение - вексель айналысы (век сель дің 
айналыс аясындағы ақша құ жат та ры ретіндегі қоз-
ға лы сы, вексельдің бір қол дан екінші қолға, бір тұл-
ға дан екінші тұл  ға  ға олардың арасында век сель дік 
есептесу қажеттігіне сəйкес ауысуы, табысталуы) 

вексельное право - вексель құқығы, век сель дік құқық 
(вексель айналысын, вексель қа ты на сын реттейтін 
заңи нормалардың жиынтығы)

вексельные конвенции - вексельдік конвенциялар 
(Женевада 1930 ж. қол қойылған вексельге қатысты 
халықаралық көпжақты шарттар)

вексельные операции банка - банктің вексель опера-
циялары

вексельные уставы - вексель жарғылары
вексельные ярмарки - вексель жəрмеңкелері (дүркін-
дүркін ұйымдастырылып тұратын бағалы қағаздар 
- вексель базары)

вексельный акцепт - вексельдік акцепт, вексельдік 
ризалық 

вексельный арбитраж - вексельдік арбитраж
вексельный архив - вексельдік мұрағат
вексельный аукцион - вексельдік аукцион
вексельный бланк - вексель бланкісі
вексельный брокер - вексель делдалы, вексельдік бро-
кер (вексель ұстаушылар мен есеп үйлері, банктер 
арасында комиссия түріндегі ақыға делдал болушы)

вексельный брокер-посредник между учетными 
домами - есеп үйлері арасындағы вексельдік брокер-
делдал (Ұлыбритания)

вексельный гербовый сбор - вексельдік елтаңба алымы
вексельный залог - вексельдік кепілзат
вексельный индосса мент - вексельдік индоссамент
вексельный иск - векседьдік талап, векселдік қуыным 

(вексельдің заңды ұстаушысы вексель бойынша 
міндетті тұлғаға қоятын талап)

вексельный кредит - вексельдік кредит (банктің век-
сель ұстаушыға вексельде көрсетілген соманы мер зі-
мі нен бұрын төлеу жолымен несиелендіру нысаны)

вексельный курс - вексель бағамы, вексельдік бағам 
(шетелдік вексельдің осы мемлекеттің валютасы-
мен тұлғаланған бағасы)

вексельный портфель - вексель қоржыны, вексельдік 
қор жын (біреудің билігіндегі вексельдердің 
жиынтығы)

вексельный регресс - вексельдік кері талап, вексельді 
кері талап ету

вексельный реквизит - вексель деректемесі 
вексельный сбор - вексель алымы
вексельный спекулянт - вексельдік алып-сатар
вексельный формуляр - вексельдік формуляр
векселя в обращении - айналыстағы вексельдер
векселя в ожида нии облигационного выпуска - 
обли гациялық шығарылымы күтулі вексельдер

векселя, выписанные в комплекте - жиынтықтап 
жазылған вексельдер

век селя государственного сектора - мемлекеттік сек-
тор вексельдері

векселя и краткосрочные государственные об-
лигации - вексельдер мен қысқа мерзімді мем ле кет-
тік облигациялар

векселя и облигации международных банков, сво-
бодно обмениваемые на местные акции - ха лық-
ара лық банктердің жергілікті акцияларға еркін айыр-
басталатын вексельдері мен облигациялары

векселя к оплате - төлеуге ұсынылатын вексельдер
векселя к оплате акционерами - акционерлер төлеуге 
ұсынатын вексельдер

векселя к получению - алуға ұсынылатын вексельдер 
векселя к уплате - төлеуге ұсынылатын вексельдер
векселя к уплате по предъявлении - көрсетілген бой-
да төлеуге ұсынылатын вексельдер

векселя подтоварные - топтама тауар век сель де рі 
(белгілі бір шарттармен жеткізілген тауар топта-
масын төлеу жөніндегі сауда мəмілесіне негізделген 
міндеттеме)
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“векселя полученные” - “алынған вексельдер”
векселя предложения - ұсыныс вексельдері 

(Ұлыбритания)
вектор - вектор (сандық мəнмен ғана емес, бағытпен 
де сипатталаты шама)

вектор “затрат-выпуска” - “шығын-шы ға ры лым” 
векторы 

вектор ограниченный - шектеулі вектор
вектор потребления - тұтыну векторы 
вектор риска - тəуекелдік векторы 
вектор роста - өсу векторы 
вектор спроса - сұраныс векторы
векша - векша (ежелгі Русьтің ең ұсақ ақша өлшемі, 
веверица деп те атайды)

величина - шама, мөлшер (əлеуметтік-эко но ми  ка лық 
құбылыстар мөлшерінің, олардың арақатынасының, 
өлшемдер дəрежесінің, өзара байланыстың сандық 
сипаттамасы)

величина активов - активтердің шамасы
величина базисная - базистік шама
величина вознаграждения - сыйақы мөлшері
величина входная - кіру шамасы
величина дискретная - дискреттік шама
величина заданная - тапсырылған шама, межелі шама
величина интервальная - межелдемелік шама
величина конечная - түпкі шама
величина контрольная - бақылау шамасы
величина моментная - мезеттік шама
величина натуральная - заттай шама 
величина непрерывная - үздіксіз шама
величина номинальная - атаулы шама
величина обеспечения - қамтамасыз ету шамасы
величина обеспеченная - қамтамасыз етілген шама
величина обратная - кері шама
величина ожидаемая - күтілмелі шама
величина относительная - салыстырмалы шама
величина очереди - кезек шамасы
величина ошибки - қате мөлшері
величина предельная - шекті шама
величина предложения - ұсыныс шамасы (базарға 
белгілі бір уақыт бойына нақты бағамен сатуға 
ұсы ныл ған белгілі бір түрдегі тауардың немесе көр-
се ті ле тін қызметтің мөлшері)

величина прибыли - пайда шамасы
величина прожиточного минимума - күнкөріс ми ни-
му мы ның шамасы, күнкөрістің ең төмен деңгейінің 
шамасы

величина прямая - тура шама
величина рабочего дня - жұмыс күнінің мөлшері
величина рассчитанная - есептелген шама
величина скидки - шегерім шамасы
величина случайная - кездейсоқ шама
величина собственных оборотных средств - меншікті 
айналым қаражатының шамасы

величина совокупная - жиынтық шама
величина спроса - сұраным шамасы (сатып алушы 
белгілі бір уақыт бойына межелі бағамен сатып 

алғысы келетін белгілі бір түрдегі тауардың немесе 
көрсетілетін қызметтің мөлшері)

величина среднедушевого прожиточного миниму-
ма - орта есеппен жан басына шаққанда күнкөріс 
минимумының шамасы, орта есеппен жан басына 
шаққанда күнкөрістің ең төмен деңгейінің шамасы

величина средняя - орта шама
величина стоимости - құн шамасы
величина стоимости товаров - тауар құнының 
мөлшері

величина суммарная - қосынды шама
величина удельная - үлестік шама
величина фактическая - іс жүзіндегі шама, нақты 
шама

величина экзогеннная - экзогендік шама
величина эндогенная - эндогендік шама
венальная стоимость - қалыпты жағдайдағы құн 

(нақты меншік нысанын қалыпты жағдайда сату-
дан алынған баға)

венгерский форинт - Венгрияның форинті
венесуэльский боли вар - Венесуэланың боливары
венчур - венчур (тəуекелдік жобаларды іске асырумен 
айналысатын шағын бизнес кə сіп орны) 

венчур внутренний - ішкі венчур
венчурная фирма - венчурлық фирма (орташа немесе 
ұсақ инвестициялық фирма)

венчурное предпринимательство - венчурлік кə сіп-
керлік

венчурное финансирование - венчурлық қар жы лан-
ды ру, тəуекелшіл қаржыландыру (қауіп-қатері мол 
қаржыландыру)

венчурные операции - венчурлық операция лар, тə уе-
кел шіл операциялар (техни ка лық жаңа ен гі зі лім дер-
ді, ғылыми-тех ни ка лық зерттеулер мен талдама-
ларды, өнер та быс тар мен ашылымдардың енгізілуін 
қар жы лан ды ру мен жəне несиелендірумен байланыс-
ты ақшалай операциялар жəне бағалы қағаздармен 
жүргізілетін операциялар)

венчурные предприятия - венчурлік кəсіпорындар, 
тəуекелшіл кəсіпорындар (ғылыми зерттеулермен, 
инженерлік талдамалармен, жаңа енгізілімдер жа-
саумен айналысатын шағын кəсіпорындар)

венчурный бизнес - венчурлық бизнес, тə уе кел шіл 
бизнес (əлі практикада сы нал ма ған техникалық 
жəне тех но ло гия лық жа ңа лық тар ды, ғылыми же-
тіс тік тер дің нəтижелерін практикада пайдалануға 
бағ дарланған бизнес түрі)

венчурный капитал - венчурлық капитал, тəуекелшіл 
капитал

венчурный капитал на первой стадии проекта - 
жобаның бірінші сатысындағы венчурлік капитал

вербальный - ауызша, сөз жүзінде
“верблюд” - “түйе” (банктің “саулығы”, капиталдың 
жеткіліктілігі, активтердің сапасы, басқарудың, 
табыстың, өтімділіктің сапасы критерийлерін 
білдіретін термин)
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верификация - верификация (материалдың, құ жат-
тың, есептің дұрыстығын тексеру, растау, қуат-
тау)

верификация кредитных карточек - кре дит тік кар-
точкалардың дұрыстығын тексеру 

верификация прогноза - болжаудың дұ рыс ты ғын тек-
серу

вернуть в банк ранее изъятый вклад - бұрын өндіріп 
алынған салымды банкіге қайтару

верный ва лютный курс - сенімді валюталық бағам
вероятная прибыль - ықтимал пайда
вероятное событие, которое невозможно предска-
зать - болжау мүмкін емес ықтимал оқиға

вероятность - ықтималдық (кездейсоқ оқиғалардың 
болуы мүмкіндігі)

вероятность безубыточности - залалсыздық ық ти мал-
дығы

вероятность безусловная - сөзсіз ықтималдық
вероятность выбора - таңдау ықтималдығы
вероятность дефицита - тапшылық ықтимал дығы
вероятность доверительная - сенімгерлік ықти-
малдық

вероятность истинная - ақиқат ықтималдық
вероятность нулевая - нөлдік ықтималдық
вероятность обратная - кері ықтималдық
вероятность отказа - бас тарту ықтималдығы
вероятность отклонения - ауытқу ықти мал дығы
вероятность ошибки - қате ықтималдығы
вероятность переменная - ауыспалы ықтималдық, ай-
нымалы ықтималдық

вероятность полной неудачи - толық сəтсіздік 
ықтималдығы

вероятность предельная - шекті ықтималдық
вероятность равная - тең ықтималдық
вероятность риска - тəуекел ықтималдығы
вероятность убытков - залал шегу ықтимал дығы
вероятность успеха - табысқа жету ықтимал дығы
вероятность ущерба - шығынға ұшырау ықтималдығы
версия - нұсқа (бір оқиға не бір факт туралы ай тыл-
ған не жазылған бірнеше хабардың бір нұсқасы)

версия системы национальных счетов - ұлттық шот-
тар жүйесінің нұсқасы

вертикальная дез интеграция - сатылас ыдырау
вертикальная интеграция - сатылас интеграция, 
сатылас ықпалдастық (бірыңғай өндірістік немесе 
өткізу тізбегінің түрлі кезеңдерінде əрекет жасай-
тын бірнеше компанияның бірігуі)

вертикальная сегментация финансо вого рынка - 
қар жы нарығының сатылас сараланымы

вертикальная сегментация фондового рынка - қор 
нарығының сатылас сараланымы

вертикальное инве стирование - сатылас инвести-
циялау

вертикальное соглашение о ценах - баға туралы са-
тылас келісім

вертикальное фиксирование цен - бағаны сатылас 
белгілеу, бағаны сатылас тиянақтау

вертикальный “кэп” - сатылас “кэп” (қарыз бойынша 
мөлшерлеменің жоғарылауынан қорғау үшін па йыз-
дық мөлшерлеменің белгілі бір деңгейге дейін барын-
ша тиянақталуы)

вертикальный спрэд - сатылас спрэд (оп цион дық 
спрэд, бағасы əртүрлі жəне бір күні орындала-
тын бір сыныптағы саны бірдей опциондарды бір 
мезгілде сатып алу жəне сату) 

верхний предел изме нения лимитного курса - ли-
мит тік бағам өзгеруінің жоғарғы шегі 

верхний предел колебаний - ауытқудың жоғарғы шегі
верхний предел нор мы сбережений - жинақ ақша 
нормасының жоғарғы шегі

верхний предел процентной ставки - пайыздық 
мөлшерлеменің жоғарғы шегі

верхний уровень - жоғарғы деңгей
верхняя золотая точка - жоғарғы алтын межел
верховный риск - жоғарғы тəуекелдік (ұлт тық сая-
сат тың өзгеруі себепті шетел үкі ме ті нің қа рыз 
жөніндегі өз мін дет те ме ле рін не басқа да ке лі сім-
дер ді орындамауы не орындай алмауы қатері) 

вершина двойная - екі қайтара жоғарғы шек (ба ға-
ның қысқа мерзімде екі қайтара шыңына жетіп, 
бұрынғыдан төмен деңгейге түсуін кестеде таң ба-
лау үшін экономикалық талдауда пайдаланылатын 
термин) 

вершина снижающаяся - төмендемелі жо ғар ғы шек 
(бағалы қағаз бағасының жоғары көтеріліп, одан 
кейін əр жолы бұрынғы дең ге йі нен төмен түсуін 
көр се тетін өзгеру кестесі) 

вес монетный - мəнеттік салмақ
весовая единица золота - алтынның салмақ бірлігі
весовое название денег - ақшаның салмақтық атауы
вести биржевые опера ции с премиями - сый лық-
ақы мен биржалық операциялар жүргізу, биржада 
сыйлықақымен операциялар жүргізу

вести дела с банком - банкпен іс жүргізу
вести опе рации на бирже - биржада операциялар 
жүргізу

вести переговоры - келіссөз жүргізу
вести счета - шоттарды жүргізу (банкте)
вести финансовые операции - қаржы операцияларын 
жүргізу

ветвящийся вычислительный процесс - тар мақ тал-
ған есептеу үдерісі

вето - тыйым салу, тыйым (мемлекеттік жəне ха лық-
ара лық құқықта: қайсыбір шешімге уəкілетті ор-
ган ның немесе тұлғаның ты йым салуы)

вето абсолютное - абсолюттік тыйым салу, шектеусіз 
тыйым салу

ветхие денежные знаки - көнерген ақша бел гі ле рі 
(айырбасталуға тиіс)

вечная гарантия - мəңгілік кепілдік (қол да ны лу мер зі-
мі нің шектелуі көрсетілмей, талап қою мерзімі шек-
телмей берілген кепілдік)

вечная облигация - мəңгілік облигация (өтелу күні 
көрсетілмеген облигация)
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вечнозеленый кредит - мəңгі жасыл несие (өтеу күні 
тиянақталмаған несие)

вечный вклад - мəңгілік салым (шартты салым түрі, 
банктің немесе басқа несие ме ке ме сі нің меншігіне 
берілетін мем ле кет тік несие нысаны)

вечный инвентарь - мəңгілік дүние-мүлік, мəңгілік 
түгендеме (бухгалтерлік түгендеме жүйесі, мұнда 
бухгалтерлік кітапқа енгізілген түгендеме қолдағы 
акциялармен ұзақ келісімде ұсталады)

вещественное обеспечение долга - борышты затпен 
қамсыздандыру

вещественный носитель меновой стоимости - айыр-
бас құнының заттай тұлғалаушысы

вещный кредит - заттай кредит, заттық кредит (затты 
кепілге алып берілетін кредит)

вещный поручитель - затқа кепілгер, заттың кепілгері 
взаем / взаймы - қарызға алу
взаимная информация о кредитоспособности - не-
сиеге қабілеттілік туралы өзара ақ па рат (бір банк 
екінші банкіге беретін ақпарат)

взаимно кон вертируемые валюты - өзара айырбаста-
латын валюталар

взаимное владение акция ми - акцияларды өзара ие-
лену

взаимная конвертируемость валют - валютаның 
өзара айырбасталымдылығы

взаимная помощь - өзара көмек
взаимная собственность - өзара меншік (түрлі объек-
ті лерге күрделі қаржы салу үшін түрлі ин вес тор лар-
дың капиталдарын біріктіру)

взаимная форма собственности - меншіктің өзара ны-
саны, өзара меншік нысаны

взаимно - өзара
взаимновыгодная сделка - өзара тиімді мəміле
взаимное владение акция ми - акцияларды өзара ие-
лену

взаимное кредитова ние - өзара несиелендіру
взаимное обязатель ство - өзара міндеттеме
взаимное погашение обязательств и активов между 
банками - банктер арасын дағы міндеттемелер мен 
активтерді өзара өтеу

взаимное поручитель ство - өзара кепілгерлік
взаимное страхование - өзара сақтандыру
взаимное уча стие компаний в капитале друг дру-
га - компаниялардың бір-бірінің капиталына өзара 
қатысуы

взаимно-заменяемые ценности - өзара ауыстырыла-
тын құндылықтар

взаимно-инвестиционный фонд - өзара ин вес ти-
ция лық қор (меншікті акциялар шы ға ры лы мы-
нан түскен қаражатты басқа ком па ния лар дың 
бағалы қағаздарына салу үшін пайдаланатын 
инвестициялық компания түрі)

взаимно-сберегательный банк - өзара-жинақ банкі 
(өз депозитарийлері үшін пайда алу мақсатымен 
құрылған жинақ банкі)

взаимность брокерская - делдалдық өзара кепілдік

взаимность в валютно-кредитном регулировании - 
валюталық-несиелік реттеудегі өзара кепілдік

взаимные ассоциации - өзара қа уым дас тық тар 
(өз мүшелеріне тиесілі кооперативтер ре тін де 
құрылған жинақ-несие қа уым дас тық та ры)

взаимные межфи лиальные расчеты - филиал аралық 
өзара есеп айырысу

взаимные обязательства - өзара міндеттемелер
взаимные отношения - өзара қарым-қатынас
взаимные пакеты капитальных ценных бумаг - 
күрделі бағалы қағаздардың өзара пакеттері 

взаимные платежи - өзара төлемдер
взаимные расчеты - өзара есеп айырысу (ша руа  шы-
лық органдардың өзара талаптарын есепке алу не гі-
зін де қолма-қол ақшасыз төлем тө леу тə сіл де рі нің 
бірі; уа қы ты сəй кес ақшалай мін дет те ме лер ді өзара 
өтеу)

взаимные расчеты между банками - банктер арасын-
да өзара есеп айырысу

взаимные расчеты между бюджетами - бюджеттер 
арасында өзара есеп айырысу

взаимный зачет платежей по ценным бумагам - ба-
ға лы қағаздар бойынша төлемдерді өзара есепке алу

взаимный зачет покупок и продаж - сатып алу мен 
сатуды өзара есепке алу

взаимный зачет чеков - чектерді өзара есепке алу
взаим ный инвестиционный фонд - өзара инвести-
ция лық қор (АҚШ)

взаимный инвестицион ный фонд, акции которого 
прода ются без брокерской комиссии - акциялары 
брокерлік комиссиясыз сатылатын өзара ин вес ти ция-
лық қор

вза имный инвестиционный фонд, вкладывающий 
средства акционера с целью максимизации при-
роста капи тала - капиталдың өсімін барынша кө-
бей ту мақсатымен акционердің қаражатын салушы 
өзара инвестициялық қор

взаимный инвестици онный фонд, используемый по 
выбо ру менеджеров - ме нед жер лер дің таңдауы бо-
йынша пайдаланылатын өзара инвестициялық қор

взаимный инвестицион ный фонд, помещение 
средств в ко торый осуществляется регулярны-
ми фиксированными взносами - қаражат тұрақты 
тиянақталған жарналар түрінде орналастырылатын 
өзара инвестициялық қор

взаим ный инвестиционный фонд, придерживаю-
щийся определенной полити ки - белгілі бір саясат-
ты ұстанатын өзара ин вес ти ция лық қор

взаимный кредит - өзара кредит 
взаимный курс - өзара бағам
взаимный сберегательный банк - өзара жи нақ банкі 

(өз депозитарийлері үшін пайда алу мақсатымен 
құрылған жинақ банкі)

взаимный сертификат улучшения - жақ сар ту дың 
өзара сертификаты, өзара жақсарту сертификаты 
(муниципалдық жақсарту мен қызмет көр се ту ді 
қар жы ландыру үшін жер гі лік ті үкімет обли га ция-
лар дың орнына шығаратын сертификат)
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взаимный фонд - өзара қор, өзара қарыз қоры (өз ак-
цио нерлерінің қаражатын ақша нарығының капита-
лына, облигациясына, қазынашылық қағазына немесе 
қыс қа мер зім ді қаражатына салу үшін бі рік ті ре тін 
инвестициялық компания)

взаимный фонд, вкладывающий средства в акции 
компаний энергетического сектора - қаражатты 
энергетикалық сектордың ак ция ларына салатын 
өзара қор

взаимный фонд денежного рынка - ақша нарығының 
өзара қарыз қоры

взаимовы годная сделка - өзара тиімді мəміле
взаимодействие - өзара іс-қимыл (ор тақ жұ мыс қа, 
қызметке қатысу, ын та мақ тас тық, операцияларды, 
мəмілелерді бірлесіп жүзеге асыру)

взаимодействие инвестиционное - ин вес ти ция лық 
өзара іс-қимыл 

взаимозаменяе мость валют - валюталардың өзара 
алмастырылатындығы

взаимозаменяемость финансовых инструментов - 
қаржы құралдарының өзара ал мас ты ры ла тын ды ғы

взаимозаменяемые оп ционы - өзара алмастырылатын 
опциондар

взаимозаменяемые финансовые инструменты - 
өзара алмастырылатын қаржы құ рал да ры

взаимозаменяемые ценности - өзара алмас тырылатын 
құндылықтар

взаимозаменяемые ценные бумаги - өзара алмасты-
рылатын бағалы қағаздар

взаимозасчитывающиеся изменения счета клиента 
у фондового брокера в течение одного дня - қор 
брокерінде клиент шотының бір күн ішіндегі өзара 
есепке алынатын өзгерістері

взаимозачет - өзара есепке алу (кəсіпорындар, фир-
малар, ұйымдар арасындағы есептесу тəсілі, мұнда 
олар дың əрқайсысы бір-біріне уақыт жағынан үйлес 
ке ле тін ақшалай міндеттемелері бар болғандықтан 
тө ле не тін төлемді өзара есепке алады) 

взаимозачет долгов - борыштарды өзара есепке алу
взаимозачет обязательств - міндеттемелерді өзара 
есепке алу

взаимозачет платежей по сделкам - мə мі ле лер бо-
йынша төлемдерді өзара есепке алу

взаимозачитывающиеся биржевые приказы - бир-
жалық өзара есепке алынатын бұйрық

взаимоотношение - өзара қатынас, қарым-қатынас
взаимо отношение валют в Европейской валютной 
системе - Еуропалық валюта жүйесіндегі ва лю та лар-
дың өзара қатынасы

взаимоотно шения банка с клиентурой - банктің кли-
енттермен өзара қатынасы

взаимоотношения договорные - шарттық қарым-
қатынас 

взаимоотношения кооператива с банком - коопе ра-
тив тің банкімен қарым-қатынасы

взаимоотношения межгосударственные - мемлекет 
аралық қарым-қатынас

взаимоотношения национального банка с бан-
ками других государств - ұлттық банкінің басқа 
мемлекеттердің банкілерімен қарым-қатынасы

взаимоотношения сторон - тараптардың қарым-
катынасы 

взаимопомощь - өзара көмек
взаимоприемлемый - өзара қабылдауға келетін, өзара 
қолайлы

взаимопроникновение - өзара дендеп ену
взаимопроникновение капитала разных стран - 
əртүрлі елдер капиталының өзара дендеп енуі 

взаиморасчет - өзара есеп айырысу
взаимосвязанные заемщики - өзара байла нысты 
қарызгерлер

взаимосвязанные рынки - өзара байланысты на рық тар
взаимосогласительная процедура - өзара келістіру 
рəсімі

взаимосогласованный - өзара келісілген
взаимосоглашение - өзара келісім
взаймы - қарызға
взаймы на короткий срок - қысқа мерзімге қарызға 
алу 

взбалтывание - сапырылыстыру (бизнес жаргоны: 
клиенттің есебінен мəміле жасасушы делдалдың 
қо сым ша комиссиялық алым алу мақсатымен 
оны бағалы қағаз қоржынын жиі-жиі өзгертуге 
итермелеуі)

взвешенная сто имость дополнительного капитала - 
қосымша капиталдың безбенделген құны

взвешенная стоимость привлеченного капитала - 
тартылған капиталдың безбенделген құны

взвешенное среднее - салмақталған орта шама
взвешенный - салмақталған
взвешивание валютного ин декса по степени значи-
мости - валюталық индексті дəрежесіне қарай без-
бендеу

взвинченная цена - шарықтатылған баға 
взвинчивание курса акций - акциялар бағамын ша-
рық та тушылық

взвинчивание курса акций до неоправданно высо-
кого уровня - акциялар ба ға мы ның орын сыз жоғары 
деңгейге дейін ша рық та ты луы

взвинчивание цен - бағаны шарықтату (əдет те бə се-
ке күрес барысында бағаны себепті-себепсіз əдейі 
жоғарылату)

взвинчивать курс акций до неоправданно высоко-
го уровня - акциялардың бағамын орынсыз жоғары 
деңгейге дейін шарықтату

взвинчивать цены - бағаны шарықтату
вздорожание - қымбаттаушылық
вздувание - өршіту
вздувание курсов ценных бумаг - бағалы қағаздар 
бағамының өршітілуі 

вздувать курсы акций - акциялар бағамын шарықтату
вздувать цены - бағаны желпінту
вздутие - желбуаздық (бизнес жаргоны: ба ға ның 
қыс қа мерзімді, бірақ болжалды түрде көтеріліп, 
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кейіннен тұрақталуы; бағаның кенеттен, күтпеген 
жерден, күрт секіруі)

вздутие цен - желбуаз баға, бағаның желпінісі, бағаны 
желпінту (барлық тауар нарығында не бағалы қа ғаз-
дар нарығында бағаны тез көтеру)

взимание - өндіріп алу, төлету (ақшаны мəж бүр леп 
алу, ақшаны өндіріп алу, міндетті түрде төлету)

взимание демерреджа - демерредж өндіріп алу
взимание дисконта - дисконт өндіріп алу
взимание дополнительной платы - қосымша төлемді 
төлету, қосымша төлем өндіріп алу

взимание комиссионного вознаграждения - комис-
сия лық 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 процен тов - пайыз өндіріп алу
взимать акцизный сбор - акциздік алым өндіріп алу
взимать комисси онные - комиссиялық алым өндіріп алу
взи мать непомерно высокий процент - орынсыз 
жоғары пайыз өндіріп алу

взимать проценты - пайыз өндіріп алу
взнос - жарна (банкіге салым, төлемақы, ұйымға кіру, 
қатысу үшін жарнапұл, мүлікті сатып алуға өз 
үлесін қосу түрінде белгілі бір ақша сомасын төлеу)

взнос авансовый - аванстық жарна, алғытөлемдік 
жарна

взнос арбитражный - арбитраждық жарна
взнос безвозвратный - қайтарымсыз жарна 
взнос в акционерный капитал - акционерлік капи тал-
ға жарна

взнос в банк собственных средств на финансиро-
вание государственных вложений - мемлекеттік 
күрделі жұмсалымды қаржыландыру үшін банкілерге 
төленетін меншікті қаражат жарнасы

взнос в бюджет - бюджетке төленетін жарна
взнос в государственные социальные фонды - мем-
ле кеттік əлеуметтік қорларға төленетін жарна

взнос в золоте - алтынмен төленетін жарна 
(Халықаралық валюта қорына)

взнос в иностранной валюте - шетел валютасымен 
төленетін жарна

взнос в обе спечение покрытия неоплаченных пре-
тензий - төленбеген кінəрат-талапты өтеуді қам та ма-
сыз ететін жарна

взнос в пенсионный фонд - зейнетақы қорына тө ле не-
тін жарна

взнос в систему страхования - сақтандыру жүйесіне 
төленетін жарна

взнос в счет осуществляемых инвестиций - жүзеге 
асырылатын инвестициялар есебіне 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 за акции - акциялар үшін жарна 
взнос капитала - капитал жарнасы
взнос квартальный - тоқсандық жарна
взнос минимальный - ең аз мөлшердегі жарна
взнос на вклад - салымға арналған жарна
взнос на выкуп - өтеуін төлеп алуға арналған жарна
взнос на погаше ние займа - қарызды өтеуге арналған 
жарна

взнос на покрытие расходов - шығысты өтеуге 
арналған жарна

взнос на социальное страхование - əлеуметтік 
сақтандыруға арналған жарна

взнос накопительный - жинақтау жарнасы, қорлану 
жарнасы, қорланым жарнасы

взнос наличными - нақты ақшалай жарна, қолма-қол 
ақшамен төленетін жарна

взнос наличными при покупке товара в кредит 
- несиеге тауар сатып кезінде қолма-қол ақшалай 
төленетін жарна

взнос неуплаченный - төленбеген жарна
взнос обязательный - міндетті жарна
взнос организационный - ұйымдық жарна
взнос очередной - кезекті жарна
взнос паевой - үлеспұлдық жарна
взнос паушальный - паушалдық жарна
взнос первый - бірінші жарна
взнос по аккредитиву - аккредитив бойынша жарна
взнос по подписке в валюте - жазылыс бойынша ва-
лютамен төленетін жарна

взнос по подписке в золоте - жазылыс бойынша ал-
тынмен төленетін жарна

взнос по полису - полис бойынша жарна
взнос по социальному страхованию - əлеуметтік 
сақтандыру бойынша жарна

взнос полугодовой - жарты жылдық жарна
взнос последний - соңғы жарна
взнос последующий - келесі жарна
взнос предварительный - алдын ала төленетін жарна
взнос просроченный - мерзімі өткен жарна
взнос прямой - тікелей жарна
взнос равный - тең жарна



96ВЗН-ВЗЯ

взнос регистрационный - тіркелу жарнасы
взнос символический - символдық жарна
взнос собственных средств - меншікті қаражат жар-
насы

взнос социальный - əлеуметтік жарна
взнос страны-члена в Международ ный валютный 
фонд - Халықаралық-валюта қорына мүше елдің 
жарнасы

взнос учредительный - құрылтай жарнасы 
взнос целевой - мақсатты жарна
взнос частичный - ішінара жарна
взнос членский - мүшелік жарна
взносы в оплату новых акций - жаңа акцияларды 
төлеуге арналған жарна

взрыв информационный - ақпараттық дүмпу
взыскание - өндіріп алу, төлеттіру; жаза қол да ну, шара 
қолдану (борышқордан, тө лем ші ден не материал-
дық құндылықтарға жауапты адамнан келтірілген 
зиян не кезекті ақшалай жарна есебіне залал не 
айыппұл сомасын ерікті уағдаластыққа сəйкес не 
сот шешімімен алу)

взыскание административное - əкімшілік жаза қол-
дану

взыскание арбитражное - арбитраждық өндіріп алу 
взыскание бесспорное - даусыз өндіріп алу
взыскание в бесспорном порядке просроченных пла-
тежей - мерзімі өткен төлемдерді даусыз өндіріп алу

взыскание в судебном порядке - сот тəртібімен тө лет-
тіру

взыскание демерреджа - демерредж өндіріп алу
взыскание денег - ақша өндіріп алу
взыскание денег по векселю - вексель бойынша 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 излишне полученных средств из бюдже-
та в результате нарушения установленного по-
рядка - белгіленген тəртіпті бұзу салдарынан артық 
алынған бюджет қаражатын 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 сомалар-
ды өндіріп алу

взыскание неустойки - 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 аркылы өндіріп алу

взыскание суммы - соманы өндіріп алу
взыскание убытков - залалды өндіріп алу
взыскание штрафов - айыппұл өндіріп алу (шарт бо-
йынша міндеттемені тарап тар дың бірінің бұзғаны 
үшін төлем не тұрақсыздық айыбын өндіріп алу)

взыскания за нарушение трудовой дисциплины - ең-
бек тəртібін бұзғаны үшін шара қолдану (ең бек тəр-
ті бін бұзғаны үшін кəсіпорын əкімшілігі қол да на тын 
тəртіптік жаза: ескерту, сөгіс, қатаң сөгіс, жұ-
мыс тан босату)

взысканная просро ченная ссуда - өндіріп алынған 
мерзімі өткен несие

взыскатель - өндіріп алушы (шартқа не заңға сəйкес 
ақша өндіріп алу туралы талап қоюшы тұлға, оны 
алушы банк ақша жөнелтушінің келісімінсіз орын-
дау ға тиіс)

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 - төлемақы өсімпұлын өндіріп алу
взыскивание платежа - төлемді төлеттіру
взыскивание со счетов - шоттан өндіріп алу
взыскивание суммы - соманы өндіріп алу
взыскивание убытков - залалдарды төлету
взыскивать - өндіріп алу
взыскивать дисконт - дисконт өндіріп алу
взыскивать долг через суд - борышты сот арқылы 
өндіріп алу

взыскивать долг(и) - борышты өндіріп алу
взыс кивать наложенным платежом - үстеме 
төлеммен өндіріп алу

взыскивать платеж - төлем өндіріп алу
взыскивать плату - төлемақы өндіріп алу
взыскивать сумму денег - ақшалай сома сөндіріп алу
взятие на поруки кредиторами - несиегерлердің 
кепілге алуы

взятие на учет - есепке алу
взятие обязательства - міндеттеме алу 
взятие ответственности по обязательствам другой 
стороны - басқа тараптың міндеттемелері бойынша 
жауапкершілікті мойнына алу

взятие под свое покровительство - өз қамқорлығына 
алу

взятие ценных бумаг, хранящихся в банке - банкте 
сақтаулы бағалы қағаздарды алу

взятка - пара (мүдделі тұлғаның мүддесі үшін лауа-
зымды тұлғаның лауазым бойынша қандайда бір 
əрекет жасауы үшін оған параға жығу ретінде 
ақша немесе зат беруі)

взятка наличными - қолма-қол ақшамен пара беру
взяткодатель - пара беруші
взяточничество - парақорлық (артықшылық жа са-
ға ны, заңсыз қызмет көрсеткені пұрсаттылық бер-
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ге ні, пара берушінің ісін “тықпалағаны” үшін заңға 
қа рама-қарсы түрде ақша, құнды заттар, пара алу)

взяточничество в сфере бизнеса - бизнес аясындағы 
па ра қорлық

взяточничество завуалированное - бүркемелі па ра-
қор лық

взяточничество явное - көрінеу парақорлық
взятый взаймы без уплаты процентов - па йыз төле-
мей тін болып қарызға алынған 

взять залог в физическое распоряжение - нақты өкім 
етуге кепілзат алу 

взять на поруки - кепілдікке алу 
взять под контроль - бақылауға алу
взяться за проблему - проблеманы қолға алу
вид банковского контроля - банк бақылауының түрі 
вид аудиторских проверок - аудиторлық тексеру түрі
вид банковского контроля - банк бақылауының түрі 
вид векселя - вексель түрі
вид государственных займов - мемлекеттік қарызхат 
түрі, мемлекеттік қарыз түрі

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 основной деятельности - негізгі қызмет түрі
вид основных фондов - негізгі қорлар түрі
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 учета - есеп түрі
вид ущерба - зиян түрі
вид финансового контроля - қаржылық бақылау түрі
вид ценных бумаг - бағалы қағаздар түрі
видеоинформационная си стема ТОПИК на Лондон-
ской фон довой бирже - Лондон қор биржасындағы 
ТОПИК бейне-ақпараттық жүйе

видимые золотые запасы - көзге көрінетін сақтаулы 
алтын қорлары

виды аккредитивов - аккредитивтердің түр ле рі (есеп 
айырысу-ақша құ жат та ры ның түрлері)

виды банковских счетов - банк шоттарының түрлері 
(банктің клиенттермен алыс-берістері есептелетін 
түрлі шоттар)

виды бонуса - бонус түрлері
виды валютной системы - валюталық жүйенің 
түрлері

виды векселей - вексельдердің түрлері (жазбаша 
ақшалай міндеттеме түрлері)

виды государственного финансового контроля - 
мемлекеттік қаржылық бақылау түрлері (кешенді ба-
қы лау; тақырыптық бақылау; үстеме бақылау)

виды денег - ақша түрлері
виды заработной платы в бухгалтерском учете - 
бухгалтерлік есептегі жалақы түрлері (жалақыны не 
үшін есептелгеніне қарай сыныптау: негізгі жалақы, 
қосымша жалақы)

виды затрат - шығын түрлері
виды и уровни бюджетов - бюджеттердің түрлері мен 
деңгейлері

виды платы - төлемақы түрлері (төлемақы мы-
налар үшін төленеді: жер қойнауын пайдалану; 
жер бетіндегі көздердің су ресурстарын пайда-
лану, қоршаған ортаны ластағаны; жануарлар 
дүниесін пайдалану, ерекше қорғалатын табиғат 
аумақтарын пайдалану; радиожиілік спектрін 
пайдалану, кеме жүзетін су жолдарын пайдалану, 
сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастыру)

виды профессиональной деятельности на рын-
ке ценных бумаг - бағалы қағаздар нарығындағы 
кəсіптік қызмет түрлері

виды ценных бумаг - бағалы қағаздардың түрлері 
“виза” - “виза” (1. халықаралық банктер бір лес ті гі; 

2. “виза” тобының несие карточкасы)
виза индекса - индекс рұқсаты
визирование - бұрыштама қою
визирование документа - құжатқа бұрыштама қою
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 последующий - келесі 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 (иесі, иеленушісі туралы мəлімет көр се тіл-
ген карточка)

виктимология - виктимология (сəтсіз биржалық 
мəмілені түсіндіру жүйесі)

вина - кінə, айып
вина доказанная - дəлелденген кінə 
вина за убытки - залал үшін кінə 
вина очевидная - көрінеу анық кінə 
вина установленная - анықталған кінə
винкулированные акции - есімді акциялар, бəсіре 
акциялар (шығарған акционерлік қо ғам ның рұқ са ты-
мен үшінші тұлғаларға берілетін есімді акциялар)

виновник - кінəлі, айыпты, жазықты, айыпкер
виновник убытков - залалға кінəлі
виремент - виремент (банк операциясы: бір тұлғаның 
ағымдағы шотынан екінші тұл ға ның шотына сома 
аудару)
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виртуальная память - мүмкіндікті зерде
виртуальная структура управления - басқарудың 
мүмкіндікті құрылымы

виртуальная экономика - мүмкіндікті экономика
виртуальные банковские технологии - ықти мал банк 
технологиялары

виртуальный - мүмкіндікті, ықтимал
виртуальный банкинг - виртуалды банкинг (банк 
шотын телефон немесе компьютер желілері арқылы 
басқару)

вице-брокер - вице-делдал, тете делдал (биржада: 
делдал көмекшісі)

вице-президент корпорации по финансам - кор по ра-
цияның қаржы жөніндегі вице-президенті

вице-президент по финансовым вопросам - қаржы 
мəселелері жөніндегі вице-президент

вклад - 1. салым, салым ақша, аманат ақша (банкке 
сақтау немесе пайдалану үшін сеніп тапсырылған 
ақшалай қаражат не бағалы қағаздар); 2. үлес

вклад арендатора в финансирование - жал гер дің 
қаржыландыруға салымы

вклад банковский - банк салымы
вклад беспроцентный - пайызсыз салым ақша 
вклад бессрочный - мерзімсіз салым ақша (са лым шы 
алғаш талап еткенде ала алатын салым)

вклад благотворительный - қайырымдылық салым 
ақша

вклад в банке - банктегі салым
вклад в денежной форме - ақшалай нысан да ғы салым 
вклад в имущество хозяйственного товарищества - 
шаруашылық серіктестік мүлкіне 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, выплачиваемый по требованию - талап ету 
бойынша төленетін салым

вклад граждан в кредитные учреждения - аза мат тар-
дың 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 (1. салымшы алғаш талап еткен бой-
да бөліктеп немесе толықтай ала алатын банктік 
депозит; 2. салымшының банктегі чек ті шо тын да-
ғы қаражаты; 3. белгіленген мерзім өт кен нен кейін 
тіркелген өсімімен қайтарылуға тиіс салым)

вклад добровольный - ерікті салым
вклад долгосрочный - ұзақ мерзімді салым ақша
вклад долевой - үлестік салым
вклад дополнительный - қосымша салым
вклад, заре гистрированный на владельца - 
иеленушінің атына тіркелген салым

вклад именной - бəсірелі салым ақша, атаулы салым 
ақша (белгілі бір тұлғаға - салымшыға тіркелген 
салым) 

вклад имущественный - мүліктік салым 
вклад инвестиционный - инвестициялық салым ақша
вклад индиви дуального клиента - жеке 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 (банктің 
клиенттің нақты ақшалай қаражат салынбаған 
ағымдағы шотына кредиттік жазбасы)

вклад мультивалютный - мультивалюталық салым 
вклад на депозит - депозитке салым
вклад на единую сберегательную книжку - бірыңғай 
жинақ кітапшасына салынатын салым ақша

вклад на особых условиях - ерекше шарттарға 
негізделген салым

вклад на ответственном хранении - жауапкер ші лік-
пен сақтауға арналған салым

вклад на предъявителя - ұсынушыға арналған салым 
ақша (банкіге ақша алуға ұсынған кезде ақшаны са-
лу шының аты-жөні көрсетілмейтін қаражат)

вклад на срок - мерзімдік салым (белгіленген мерзім 
біткеннен кейін пайызымен қоса қайтарылатын 
мерзімдік депозит)

вклад на текущий счет - ағымдағы шотқа арналған 
салым ақша (салымшы чек беру арқылы өкім ететін 
қаражат)

вклад накопительный - қорланбалы салым ақша
вклад наличными деньгами - қолма-қол ақша салымы 
вклад натурально-вещественный - табиғи-заттай 
салым 

вклад негласный - құпия салым ақша
вклад неподвижный - жылжымайтын салым ақша
вклад несовершеннолетних - кəмелетке толма ған дар-
дың салым ақшасы

вклад номерной - нөмірлі салым ақша
вклад, облагаемый налогом - салық салынатын салым
вклад пенсионный - зейнетақылық салым ақша
вклад первоначальный - бастапқы салым
вклад персональный - дербес салым
вклад по контокор ренту - контокоррент бойынша 
салым

вклад по подписке - жазылыс бойынша салым
вклад по требованию - талап ету бойынша алынатын 
салым ақша (банкке алдын ала хабарламай, авто-
матты машина арқылы не телефон, үйдегі компью-
тер арқылы чек тү рін де, қолма-қол ақшалай алуға 
болатын шот)

вклад призовой - жүлделі салым ақша
вклад процентный - пайызды салым ақша
вклад работника в имущество предприятия - қыз-
мет кер дің кəсіпорын мүлкіне салған салым ақшасы
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вклад с длительным уведомлением - ұзақ мерзімді 
хабарламалы салым

вклад с ежемесячным начислением процентов - ай 
сайын пайыз есептелетін салым 

вклад с краткосрочным уведомлением - қысқа мер-
зім дік хабарламалы салым 

вклад с налого выми льготами - салық жеңілдіктері 
бар салым

вклад с уведомлением - хабарламалы салым
вклад с уведомлением об изъятии - өндіріп алу тура-
лы хабарламалы салым 

вклад сберегательный - жинақ салым ақша, жинақ 
ақша салымы

вклад, скрепленный пе чатью - мөрмен бекітілген 
салым

вклад специальный - арнаулы салым 
вклад срочный - мерзімді салым 
вклад условный - шартты салым 
вклад фиктивный - жалған салым 
вклад форвард - форвард салым ақша
вклад целевой - мақсатты салым ақша
вклад ценный - бағалы салым
вклад чековый - чектік салым ақша
вкладная книжка - салым ақша кітапшасы
вкладное свидетельство - салым ақша куə лі гі (несие 
мекемесіне ақша салынғанын қуат тай тын құжат)

вкладной билет - салым ақша билеті
вкладной сертификат - салымдық сертификат
вкладной сертификат с изменяю щимся процен-
том по новым выпус кам - жаңа шығарылым бо-
йынша пайызы өзгермелі салымдық сертификат 
(қазынашылық вексельдер бойынша күнделікті 
мөлшерлемеге қарай өзгеріп тұратын)

вкладной сертификат, оплачиваемый по требо-
ванию - талап ету бойынша төленетін салымдық 
сертификат

вкладчик - салымшы, салым иесі, аманат ақша иесі 
(банкке не өзге де ақша-несие ме ке ме сі не салынған 
ақ  ша лай қаражаттың иесі)

вкладчик капитала - капиталдың салымшысы
вкладчик капитала, иду щий на риск - капиталдың 
тəуекелге барушы салымшысы

вкладчик крупный - ірі салымшы
вкладчик с активным сальдо - актив сальдосы бар 
салымшы

вкладчик фонда - қор салымшысы
вклады в европейских ва лютных единицах - еуро па-
лық валюта бірлігі түріндегі салымдар

вклады в иностранной валюте - шетел валютасымен 
салынған салым (банктің сақтауында тұрған шетел 
валютасы түріндегі қаражат)

вклады в специальных правах заимствования - ар-
наулы өзара құқықтар түріндегі салымдар

вклады частных лиц - жекеше тұлғалардың салым-
дары 

вкладывание денег - ақша салу
вкладывание денег в банк - банкке ақша салу

вкладывание денег под проценты - пайыз кепіл ді гі-
мен ақша салу

вкладывание капитала - капитал салу
вкладывать деньги - ақша салу
вкладывать деньги в банк - банкіге ақша салу
вкладывать день ги в пакет акций - акциялар пакеті-
не ақша салу

вкладывать деньги в сберегательный банк - жинақ 
банкіге ақша салу

вкладывать деньги под проценты - пайыз кепілімен 
ақша салу

вкладывать капитал - капитал салу
вкладывать круп ную сумму в акции - акцияларға ірі 
сома салу

включает денежный агрегат Ml плюс срочные счета 
частного сектора в фунтах стерлингов в банках 
- М1 ақша агрегатын плюс банктерге жекеше сек тор-
дың стерлинг фунт түріндегі мерзімдік шотын қам-
ти ды

включать в соглашение об образова нии консорциу-
ма - консорциум құру туралы келісімге енгізу

включать в список ценных бумаг, за которыми ве-
дется наблюдение - бақыланатын бағалы қағаздар 
тізіміне енгізу

включая все права - барлық құқықтарды қоса ал ған да 
(сатып алу бұрынғы иеленушіде бар барлық құ қық-
тар ды беретін акция бағасының таңбалануы)

включая дивиденд - дивидендті қоса алғанда
включая наросшие проценты - өскен пайыздарды 
қоса алғанда (облигациялардың бағасы туралы)

включая права - құқықтарды қосқанда (сатып алу-
шы ға əлі шықпаған акциялардың белгілі бір санын 
сатып алу құқығын беретін акцияларға қатысты 
айтылатын сөз тіркесі)

“включая право на бесплатное получение акций, 
выпускаемых в порядке капитализации резервов” 
- “сақтық қорларды капиталдандыру тəртібімен шы-
ға ры ла тын акцияларды тегін алу құқығын қосқанда”

“включая право на выгоду от розыгрыша очеред-
ности погашения долга” - “борышты өтеу кезегін 
ұтысқа салудан түскен пайда құқығын қосқанда”

“включая право на покупку новых акций, предна-
значенных для продажи существующим акцио-
нерам” - “бар акционерлерге сатуға арналған жаңа 
акцияларды сатып алу құқығын қосқанда”

включая проценты - пайыздарды қоса алғанда
включая расходы - шығысты қосқанда
“включая текущие процентные выплаты” - “ағым-
да ғы пайыздық төлемдерді қосқанда”

включение - қамту, қосу, енгізу
включение в бюджет - бюджетке қосу
включение в платежную ведомость - төлем тізім де-
ме сіне қосу

включение в повестку дня - күн тəртібіне енгізу
включение данных - деректерді енгізу
включение изменений - өзгерістер енгізу
включение надбавки - үстемені қамту
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включение оговорки - ескертпе қосу
включение процентов - пайыз қосу
включение пункта в контракт - ке лі сім шарт қа тар-
мақ қосу

включение ценных бумаг в листинг - бағалы қағаз-
дар ды листингіге қосу

владелец - ие, иеленуші, қожа (1. бизнесті иеленетін 
жəне дербес басқаратын адам, жеке кəсіпкер; 
2. жылжымайтын мүлікте: жылжымайтын мү-
лік ті ұстаушы не иеленуші; жалдаушы, жалгер; 
3. бағалы қағаздарда: бағалы қағаздың бір бөлігін 
иеленуші тұлға)

владелец аккре дитива - аккредитивтің иесі
владелец акций - акциялардың иесі (иеленушісі)
владелец акций банка - банк акцияларының иесі 

(иеленушісі)
владелец акций, дающих право голоса - дауыс беру 
құқығын беретін акциялардың иесі (иеленушісі)

владелец акций, не при нимающий активного учас-
тия в уп равлении фирмой - акциялардың фирманы 
басқаруға белсене қатыспайтын иесі (иеленушісі)

владелец банка - банк иесі (иеленушісі) 
владелец банковского счета - банк шотының иесі 

(иеленушісі)
владелец варранта - варрант иесі (иеленушісі)
владелец вексе ля - вексельдің иесі (иеленушісі)
владелец вклада - салым ақша иесі (иеленушісі)
владелец временной распис ки о принятии вклада - 
салымды қабылдау туралы уақытша қолхаттың иесі 
(иеленушісі)

владелец государственных ценных бумаг - мемле кет-
тік бағалы қағаздарды иесі (иеленуші)

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 именной акции, зарегистрированный в 
книгах компании - компанияның кітаптарында тір-
кел ген атаулы акцияның иесі (иеленушісі)

владелец капитала - капиталдың иесі (иеленушісі)
владелец карточки - карточканың иесі (иеленушісі)
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 
шоты ның иесі

владелец купона - купонның иесі
владелец ломбарда - ломбардтың иесі
владелец облигаций - облигациялардың иесі (иеле-
нушісі) 

владелец обыкновен ных акций - кəдуілгі акция лар-
дың иесі

владелец обычных акций - жай акциялардың иесі
владелец опциона - опционның иесі
владелец персональных данных - дербес деректерді 
иеленуші

владелец портфеля акций, которые нельзя сбыть 
по их курсу - бағамы бойынша өткізуге болмайтын 
акциялар қоржының иесі

владелец пожизненный - өмірлік ие
владелец почтового жиросчета - пошта жирошоты-
ның иесі

владелец почтового счета - пошта шотының иесі
владелец приви легированной акции - ар тық шы лық-
ты акцияның иесі

владелец сберегатель ного вклада - жинақ ақша салы-
мының иесі

владелец средств - қаражаттың иесі
владелец ссуды - несиенің иесі
владелец счета - шоттың иесі 
владелец фондовых ценно стей - қор құнды лық та ры-
ның иесі 

владелец ценных бумаг - бағалы қағаздардың иесі
владелец-бенефициар ценных бумаг - бағалы қа ғаз-
дар ды иеленуші-бенефициар

владение акциями - акцияларды иелену
владение акци ями внутри концерна - акцияларды 
концерннің ішінде иелену

владение долговыми обязательствами - бо рыш кер лік 
акцияларды иелену

владение на правах собственности - меншік құқығы 
негізінде иелену

владение незаконное - заңсыз иелік, заңсыз иелену
владение облигациями - облигацияларды иелену
владение облига циями акционерной компании - 
акционерлік компанияның облигацияларын иелену

владение пакетом более половины акций - 
акциялардың жартысынан астамының пакетін иелену

владение ценными бумагами - бағалы қағаздарды 
иелену

владеть акциями - акцияларды иелену
владеть большей частью акций - акция лар дың көп 
бөлігін иелену

владеющий - иеленуші
власть банков - банктердің билігі
влезание в долг - борышқа бату
вливание в форме финансовых займов - қаржылай 
қарыз нысанында құйылу

вливание внешнего капитала - сыртқы капиталдың 
құйылуы

вливания финансовые - қаржылық құ йы лым дар 
влияние - ықпал, ықпал ету
влияние вредное - зиянды ықпал
влияние денег - ақша ықпалы
влияние инфляции - инфляция ықпалы
влиять на курсы ценных бумаг в корыстных целях 

- бағалы қағаздардың бағамына жеке бастың пайдасы 
үшін ықпал ету
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влиять на рынок - нарыққа ықпал ету
влияние непосредственное - тікелей ықпал ету
влияние положительное - оң ықпал
влияние потенциальное - əлеуетті ықпал
влияние существенное - елеулі ықпал ету
вложение - жұмсалым, жұмсау
вложение в акции - акцияларға жұмсалым
вложение в капитальные активы - күрделі активтер-
ге жұмсалым

вложение в основной капитал - негізгі капиталға 
жүмсалым

вложение в паевые акции - үлеспұлдық акцияларға 
жұмсалым

вложение в ценные бумаги - бағалы қағаздарға 
жұмсалым

вложение денег - ақша салу
вложение денег в повышающиеся в цене активы - 
бағасы жоғарылап келе жатқан активтерге ақша салу 

вложение денежное - ақша жұмсалымы
вложение денежных средств - ақшалай қаражат салу
вложение долгосрочное - ұзақ мерзімді жұмсалым
вложение капитала - капитал салу
вложение капитала в мел кие партии ценных бумаг - 
бағалы қағаздардың ұсақ топтамасына капитал салу

вложение капитала в раз личные виды ценных бу-
маг - бағалы қағаздардың алуан түрлеріне капитал 
салу

вложение капита ла в ценные бумаги - ба ға лы қағаз-
дарға капитал салу

вложение капитала с риском - тəуекелмен капитал 
салу

вложение ка питала, предохраняющее от инфля ции - 
инфляциядан алдын ала сақтайтын капитал салу

вложение краткосрочное - қысқа мерзімді жұмсалым
вложение кредитное - кредиттік жұмсалым
вложение наличных средств - қолма-қол ақшалай 
қаражат салу

вложение основного ка питала - негізгі капиталды 
салу

вложение первоначальное - бастапқы жұмсалым 
вложение рискованное - тəуекелді жұм салым
вложение суммы в акции - акцияларға сома салу 
вложения в бумаги с малым риском - тəуе ке лі 

(қатері) аз қағаздарға салу
вложения в капитальные активы - капитал актив-
теріне салу

вложения в неликвид ные ценные бумаги - өтімсіз 
бағалы қағаздарға салу

вложения в риско ванные бумаги - қатерлі қағаздарға 
салу

вложенные деньги - ақша салу
вложенные средства - қаражат салу
вложенные финансо вые средства - қаржылай қара-
жат салу

вложенный акционерный капитал - салын ған акцио-
нерлік капитал

вложенный в банк - банкіге салынған

вменение - міндеттеушілік, жүктеу
вменение в обязанность - міндеттеу, міндет жүктеу
вменение вины - айып тағу
вмешательство для поддержания курса - бағамды 
қолдау үшін араласу

вмешательство посредника в операции с ценными 
бумагами - делдалдың бағалы қа ғаз дар мен жасала-
тын операцияларға араласуы

вне биржи - биржадан тыс (биржадан тыс жерде не-
месе биржа жабылғаннан кейін мəміле жасасу)

вне денег - ақшадан тыс (опционды сипаттау үшін 
қолданылатын термин, мұнда ак ция лар дың тө лен-
ген бағасы ағымдағы на рық тық бағадан не жоғары 
не төмен болуы мүмкін)

вне котировки - баға белгіленімінен тысқары
вне официального рынка - ресми нарықтан тыс
внебалансовая опе рация банка - банктің теңгерімнен 
тысқары операциясы

внебалансовые статьи - теңгерімнен тыс баптар
внебалансовые счета - теңгерімнен тыс шоттар 

(банктердің активтері мен пас сив те рі не жатпай-
тын құндылықтарды, құ жат тар ды, тапсырмалар-
ды есепке алу үшін пайдаланылатын бухгалтерлік 
шоттар)

внебалансовый банковский счет - банктің теңгерім-
нен тыс шоты

внебалансовый валютный счет - теңгерімнен тыс 
валюталық шот

внебанковский денежный рынок - банктен тыс ақша 
нарығы

внебиржевая сделка - биржадан тысқары мəміле
внебиржевая стоимость - биржадан тысқары құн
внебиржевая торговля ценными бумагами - бағалы 
қағаздармен биржадан тысқары жасалатын сауда

внебиржевая ценная бумага - биржадан тысқары 
бағалы қағаз

внебиржевой - биржадан тыс (тысқары)
внебиржевой брокер - биржадан тысқары брокер
внебиржевой валютный рынок - биржадан тыс валю-
та нарығы

внебиржевой оборот - биржадан тыс айналым (бағалы 
қағаздарды қор биржасына жоламай, делдал фирма-
лар арқылы сатып алу-сату)

внебиржевой оборот ценных бумаг - бағалы қағаз дар-
дың биржадан тыс айналымы 

внебиржевой приказ кли ента брокеру - клиент тің 
брокерге биржадан тысқары бұйрығы

внебиржевой простой процентный своп - биржадан 
тысқары жай пайыздық своп (айыр бас)

внебиржевой рынок - биржадан тыс (тыс қары) нарық
внебиржевой рынок ценных бумаг - бағалы қағаз дар-
дың биржадан тыс нарығы (акциялар танылған қор 
биржаларының заңи хұкімінен тыс шекте сатып 
алынатын не сатылатын базар)

внебиржевые сделки - биржадан тыс мəміле
внебиржевые сделки с производными ценными бу-
магами - туынды бағалы қа ғаз дар мен биржадан тыс 
жасалатын мəміле
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внебиржевые средства - бюджеттен тыс қа ра жат
внебиржевые счета казначейства - қа зы на шы лық тың 
бюджеттен тыс шоттары

внебиржевые фонды - бюджеттен тыс қорлар
внебиржевые ценные бумаги - биржадан тыс бағалы 
қағаздар 

внебюджетные источники денежных средств - ақша 
қаражаттың бюджеттен тыс көздері

внебюджетные расходы - бюджеттен тыс шығыс 
(бюджеттің шығыс баптарына кірмеген, бюджет-
тен тыс көздерден жұмсалатын шығын)

внебюджетные средства - бюджеттен тыс қаражат 
(мемлекеттің мемлекеттік бюджетке енгізілмеген, 
белгілі бір нысаналы мақсатқа пайдаланылатын ақ-
ша лай қаражаты, мыс., мемлекеттік зейнетақы 
қоры, жұмыспен қамту қоры)

внебюджетные счета казначейства - қазынашы лық-
тың бюджеттен тыс шоттары

внебюджетные фонды - бюджеттен тыс қор лар (мем-
ле кет тің мемлекеттік бюджетке ен гі зіл мей тін 
мақ сатты ақшалай қа ра жа ты)

внебюджетные целевые фонды - бюджеттен тыс мақ-
сат ты қорлар (мақсатты мем ле кет тік жəне жер гі-
лік ті ақшалай қорлар)

внегородское инкассо - қаладан тысқары икассо 
внегородское инкассо чеков - чектердің қаладан тыс-
қары икассосы 

внедрение новшества - жаңалық енгізу
внедрение открытия - ашылымды енгізу
внедрение усовершенствования - жетілдіруді енгізу
внезапная попытка погло тить компанию путем 
предложения акционерам премии сверх рыночной 
цены их акций - акционерлерге олардың ак ция ла-
ры ның нарықтық бағасынан тыс жария сыйлықақы 
ұсы ну жолымен компанияны қосып алу жөніндегі 
кенеттен жасалған əрекет 

внезапная попыт ка поглощения компании путем 
публичного предложения купить ак ции по фикси-
рованной цене - акционерлерге олардың акцияларын 
тиянақты баға бойынша сатып алу жөнінде ұсыныс 
жасау жолымен компанияны қосып алуға кенеттен 
жасалған əрекет

внезапное и резкое падение кур сов или товарных 
цен - бағамның немесе тауар бағасының кенеттен 
жəне күрт төмендеуі (үрей шегінде)

внезапное небольшое отклоне ние конъюнктуры в 
противополож ную сторону от долгосрочной тен-
денции - жағдаяттың ұзақ мерзімді үрдістен қарама-
қарсы жаққа қарай кенеттен аздап ауытқуы

внезапное незначительное откло нение цены в одну 
сторону и обрат но - бағаның бір жаққа қарай жəне 
керісінше кенеттен болмашы ауытқуы

внезапное повышение курсов или цен - бағамның не-
месе бағаның кенеттен көтерілуі

внеконкурентное предложение цены - ба ға ның бə се-
ке ден тыс ұсынымы, бəсекеден тыс баға ұсы ны мы

внелимитные капитальные вложения - лимиттен 
тыс күрделі жұмсалым

внеоборотные активы - айналымнан тыс активтер 
(фирмалардың шаруашылық айналымнан алған, бі-
рақ бухгалтерлік теңгерімде көрсетілетін меншікті 
қа ражаты)

внеочередная проверка - кезектен тыс тексеру
внесение - енгізу, қосу
внесение аванса - алғытөлем (аванс) салу
внесение вкла да - 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 жоба-
сын 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 исправлений - түзетулер енгізу
внесение исправлений в реестр - тізілімге түзетулер 
енгізу

внесение коррективы - түзетпе енгізу
внесение на депозит причитающихся сумм - тиесілі 
соманы депозитке салу

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 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 (теңгерім 
шоттарында көрсетілмеген көрсеткіштердің есебі)

внести задаток - кепілпұл салу, кепілақша салу
внешнее обесценение денег - ақшаның сыртқы құн-
сыз дануы (ақшаның тауар сатып алуға жа рам сыз-
ды ғы)

внешнее управление - сырттай басқару
внешнее управление имуществом - мүлікті сырттай 
басқару
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внешнее управление имуществом должника - 
борышқордың мүлкін сырттай басқару (түзелмейтін 
борышқорға қолданылатын шаралардың бірі)

внешнее финансирование - сыртқы қар жы лан дыру 
(компанияның капитал ресурстарын сыртқы көз дер-
ден сатып алуы немесе шоттарды сатып алуы)

внешнеторговые банки - сыртқы сауда банктері
внешнеторговый кредит - сыртқы сауда несиесі
внешнеторговый товарообмен - сыртқы сауда тауар 
айырбасы

внешние валютные рынки - сыртқы валюта на рық та-
ры (шетел валютасымен сауда жəне айырбас жаса-
латын қаржы на рық та ры)

внешние государственные долги - сыртқы мем ле кет-
тік борыштар

внешние государственные займы - мем ле кет тік сырт-
қы қарыз

внешние долгосрочные займы - ұзақ мерзімді сыртқы 
қарыз

внешние займы по валютной корзине - ва лю та лық 
қоржын бойынша сыртқы қарыз (ха лық ара лық валю-
та-несие ұйымдары беретін қарыз)

внешние инвестиции - сыртқы инвестиция
внешние краткосрочные займы - қысқа мерзімді 
сыртқы қарыз

внешние обязатель ства - сыртқы міндет те мелер
внешние платежи - сыртқы төлемдер (жекелеген 
тұлғалардың, фирмалардың, ел үкі   ме   ті  нің басқа 
елдерден тауарлар, көр се ті ле тін қызметтер сатып 
алуға валюта жұм  сауы)

внешние среднесрочные займы - орта мерзімді сырт-
қы қарыз

внешние стимулы - сыртқы ынталандырмалар
внешние счета - сыртқы шоттар 
внешние финансовые ре сурсы компании - компания-
ның сыртқы қаржы ресурстары

внешние фонды - сыртқы қорлар (корпорациядан тыс, 
банк қарызы түрінде не облигацияларды сатудан 
түс кен табыс түрінде алынатын қор) 

внешние целевые займы - мақсатты сыртқы қарыз
внешние частные займы - жекеше сыртқы қарыз
“внешние” деньги - “сыртқы” ақша
внешний акционер - сыртқы акционер
внешний акцио нерный капитал - сыртқы акцио нер-
лік капитал

внешний аудитор - сыртқы аудитор
внешний бюджетный контроль - сыртқы бюджеттік 
бақылау 

внешний ва лютный рынок - сыртқы валюта нарығы
внешний государственный капитальный долг - мем-
ле кет тік сыртқы күрделі қаржы борышы

внешний государственный текущий долг - ағымдағы 
мемлекеттік сыртқы борыш 

внешний губернатор - сыртқы губернатор (биржа 
жаргоны: биржаның басшылық органының дел дал-
дық бизнеспен байланысы жоқ тəжірибелі адамдар-
дан сайланатын немесе тағайындалатын мүшесі)

внешний долг - сыртқы борыш (елдің сыртқы қарыз 
бойынша жалпы берешегі жəне ол бойынша тө лен-
бе ген пайызы)

внешний заем - сыртқы қарыз (шетелдік несиегерлер-
ден алынған немесе шетелдік қарызгерлерге берілген 
қарыз)

внешний заем, исчисляемый по “валютной кор-
зине” - “валюталық қоржын” бойынша есептелетін 
сырт қы қарыз

внешний инспектор банка - банктің сыртқы инспек-
торы

внешний краткосрочный долг - қысқа мерзімді сырт-
қы борыш

внешний кредит - сыртқы кредит
внешний надзор за деятельностью банка - банктің 
қызметін сыртқы қадағалау

внешний натиск на золотой запас - алтынның босал-
қы қорына сыртқы қыспақ

внешний рынок - сыртқы нарық
внешний списанный долг - есептен шығарылған 
сыртқы борыш

внешняя валовая задолженность - сыртқы жалпы 
берешек

внешняя денежная экономия - сыртқы ақша үнемі
внешняя де нежно-кредитная политика - сыртқы 
ақша-несие саясаты

внешняя задолженность - сыртқы берешек (мем ле-
кет тің шетелдік қарыз, несие бойынша қаржылық 
міндеттемелерінің сомасы) 

внешняя задолженность в иностран ной валюте - 
шетел валютасы түріндегі сыртқы берешек

внешняя капитальная задолженность - сыртқы күр-
делі қаржы берешегі

внешняя конвертируемость - сыртқы айыр бас та-
лым ды лық (ұлттық валютаны халықаралық есеп 
айырысуда пайдалану, шетел валютасын ұлттық 
валютаға жəне керісінше айырбастау мүмкіндігі)

внешняя конвер тируемость валюты - валютаның 
сыртқы айырбасталымдылығы

внешняя ревизия - сыртқы тексеріс
внешняя стоимость ка питала компании - компания 
капиталының сыртқы құны

вновь выпущенные му ниципальные облигации, 
поступаю щие на рынок в течение 30 дней со вре-
мени эмиссии - шығарылған уақытынан кейін на-
рық қа 30 күн ішінде түсетін жаңадан шығарылған 
му ни ци пал дық облигациялар

вновь выпущенные ценные бумаги - жаңадан шыға-
рыл ған бағалы қағаздар

вновь выпущенный по подписке - жазылыс бойынша 
жаңадан шығарылған

вновь выходить на рынок - нарыққа қайтадан шығу
вновь депонировать - қайтадан депозиттеу
вновь открывать счет - қайтадан шот ашу
вновь приобретать, выкупать - қайтадан сатып алу, 
қайтадан өтеуін төлнп алу (мыс., өз компаниясының 
акцияларын)
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вновь приобретенная акция - қайтадан сатып алын-
ған акция

вновь созданная стоимость - жаңадан жасал ған құн
вноситель вклада - салым салушы
вносить в банк - банкке салу
вносить вклад - салымға салу
вносить деньги в банк - ақшаны банкке салу
вносить деньги на депозит - ақшаны депозитке салу
вносить деньги на счет - ақшаны шотқа салу
вносить деньги на текущий счет - ақшаны ағымдағы 
шотқа салу

вносить измене ния в аккредитив - аккредитивке 
өзгерістер енгізу

вносить изменения в соглашение об образо вании 
консорциума - консорциум құру туралы келісімге 
өзгерістер енгізу

вносить на счет - шотқа салу
внутренне сформированные фонды - іштей жасақ-
тал ған қорлар

внутреннее бегство капитала - капиталдың ішкі 
безінуі (капиталдың ұлттық валютадан шетел ва-
лютасына безінуі)

внутреннее вознаграждение - ішкі сыйақы, ішкі сияпат
внутреннее обесценение денег - ақшаның ішкі құн-
сыз  дануы (ақшаның валюталық бағамының құл ды-
ра уы)

внутреннее сбережение - ішкі жинақ ақша
внутреннее финансирование - ішкі қар жы лан дыру
внутреннее финансирование от коммерческих бан-
ков - коммерциялық банктерден ішкі қаржыландыру

внутреннее финансовое управление - ішкі қаржы 
басқармасы

внутренние бан ковские лимиты по определенным 
операциям - белгілі бір операциялар бойынша ішкі 
банк лимиттері

внутренние банковские операции - ішкі банк опера-
циялары

внутренние государственные займы - ішкі мем ле-
кеттік қарызхаттар

“внутренние” деньги - “ішкі” ақша (жекеше несие 
мін дет те ме ле рі мен қамсыздандырылған ақша)

внутренние капита ловложения - ішкі күрделі жұм-
салым

внутренние монеты - ішкі мəнет (шақа)
внутренние правила взаимо отношений с клиен-
тами брокерской фирмы - бро кер лік фирманың 
клиенттерімен өзара қа ты нас тар дың ішкі ережелері

внутренние рынки ценных бумаг - бағалы қағаздар-
дың ішкі нарықтары

внутренние сбережения - ішкі жинақ ақша
внутренние ставки по сравнению с зарубежными 
ставками - шетелдің мөл шер ле ме лер мен салыстыру 
бойынша ішкі мөл шер ле мелер

внутренние финансовые активы - ішкі қаржы ак-
тивтері 

внутренние финансовые ресурсы - ішкі қаржы 
ресурс тары

внутренние финансы компании - ком па ния ның ішкі 
қаржысы

внутренний аудит в банках второго уровня - екінші 
деңгейдегі банктердегі ішкі аудит

внутренний аудитор - ішкі аудитор
внутренний банк - ішкі банк
внутренний бюджетный контроль - ішкі бюджеттік 
бақылау

внутренний государственный валютный облигаци-
онный заем - ішкі мемлекеттік валюталық обли га-
ция лық қарыз

внутренний государственный долг - ішкі мем ле кет тік 
борыш (мемлекеттің кə сіп орын дар ға, жұрт шы лық-
қа, олардың қаража тын мемлекеттік бағ дар ла ма-
лар ды, тапсырыстарды орындау үшін тартуына, 
қа  ғаз ақша, мемлекеттік облигациялар, бас қа да 
мем ле кет тік бағалы қағаздар шығаруға байланыс-
ты, жұртшылықтың мем ле кет тік банктердегі 
са лым да ры ның болуы себепті пайда болған ішкі 
берешегі) 

внутренний государственный заем - ішкі мемлекеттік 
қарыз

внутренний долг - ішкі борыш
внутренний заем - ішкі қарыз, ішкі қарызхат (ішкі 
на рық қа шығарылған облигациялар бойынша мем ле-
кет тік міндеттеме)

внутренний клиринг - ішкі клиринг (бір мем ле кет тің 
ше гінде төлемдерді чектер бойынша өзара есепке 
алу)

внутренний кредит - ішкі кредит
внутренний ры нок долгосрочного ссудного капи-
тала - ұзақ мерзімді ішкі несие капиталының ішкі 
нарығы

внутренний рынок, на котором продавцами и поку-
пателями выступают дилеры за собственный счет 
- дилерлер өз есебінен сатушы жəне сатып алушы 
ретінде əрекет ететін ішкі нарық 

внутренний фондовый рынок - ішкі қор нарығы
внутренняя государственная ценная бумага - ішкі 
мемлекеттік бағалы қағаз

внутренняя ин формация - ішкі ақпарат
внутренняя конвертируемость - ішкі айыр бас та-
лым ды лық (шетел валютасын елдің ішінде ұлттық 
ва лю та ға айырбас ретінде сатып алу жəне сату 
мүмкіндігі)

внутренняя облигация - ішкі облигация
внутренняя про верка - ішкі тексеру
внутренняя ревизия - ішкі тексеріс 
внутренняя ревизия бан ка - банктің ішкі тексерісі
внутренняя реви зия ценных бумаг - бағалы қағаз дар-
дың ішкі тексерісі

внутренняя ставка дохода - табыстың ішкі мөлшер-
ле месі

внутренняя стоимость - ішкі құн
внутренняя стоимость опциона - опционның ішкі құны
внутренняя стоимость ценных бумаг - ба ға лы қағаз-
дардың ішкі құны
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внутренняя тратта - ішкі тратта
внутренняя финансовая система - ішкі қар жы жүйесі
внутренняя цена - ішкі баға
внутренняя ценность - ішкі құндылық
внутренняя эмиссия - ішкі эмиссия
“внутренняя” ценность опциона - оп цион ның “ішкі” 
құндылығы (пайдалану бағасы мен нарықтық баға 
арасындағы айырма)

внутрибанковский аудит - банк ішіндегі аудит
внутрибанковский документ - банк ішілік құжат, 
банк ішіндегі құжат

внутрибанковский контроль - банк ішіндегі бақылау
внутрибанковский пе ревод - ішкі банктік аударым, 
банк ішіндегі аударым, банк ішілік аударым

внутрибанковский товарооборот - банк ішіндегі та-
уар айналымы

внутриведомственные расчеты бюджетных учреж-
дений по финансированию из бюджета - бюджеттік 
мекемелердің бюджеттен қаржыландыру бойынша 
идара ішіндегі өзара есеп айырысуы

внутригородское инкассо чеков - чектердің қала іші-
лік инкассосы

Внутриевропейское платежное соглаше ние - Ішкі 
еуро палық төлем келісімі

внутрирыночный спрэд - ішкі нарықтық спрэд
внутритоварный спрэд - ішкі тауарлық спрэд
внутрифирменный заем - ішкі фирмалық қарыз
во фьючерсной торговле, когда иены на более дале-
кие сроки выше, чем на более близ кие - фью черс-
тік саудада неғұрлым ұзақ мерзімдегі иенаның не ғұр-
лым жақын мерзімдегі иенадан жоғары болуы 

вовлечение в оборот неактивных депозитов - актив 
емес депозиттерді айналымға тарту

водяной знак - сутаңба (сəуле түсіргенде көзге кө рі не-
тін арнаулы, ерекше белгі) 

военно-промышленный комплекс - əскери-өнер кə-
сіп тік кешен

военные финансы - əскери қаржы
военный бюджет - əскери бюджет (мем ле кет тік бюд-
жет тің əскери мұқтаждарға жұм са ла тын бөлігі)

военный заем - əскери қарыз
возбуждение дела о банкротстве - банк рот тық туралы 
іс козғау

возбуждение дела о несостоятельности - дəр мен сіз дік 
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 (1. несиені, борышты, уа қыт ша жалға алынған 
затты қайтару; 2. қате, заңсыз өндіріп алынған ақ-
ша лай қаражатты, салықты зардап шеккенге қай-
та рып беру)

возврат взысканных денежных сумм - өндіріп алын-
ған ақша сомасын қайтару

возврат вклада - салымды қайтару

возврат вложенных средств - салынған қаражатты 
қайтару

возврат внесенной денежной суммы - қосылған ақша 
сомасын 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 к конвер тируемости - айырбасталымдыққа 
қайтып оралу

возврат к прежним ценам - бұрынғы бағаға қайта 
оралу 

возврат капитала ак ционерам - акционерлерге капи-
талды қайтару

возврат комиссионного вознаграждения - комиссия-
лық сыйақыны қайтару

возврат коммерческих кредитов - коммер ция лык 
кредиттерді қайтару

возврат кредита - несиені қайтару (несиені бел гі лен ген 
мерзімде міндетті түрде қай тару)

возврат металла в сферу денежного обраще ния - ме-
талды ақша айналысы саласына қайтару

возврат наличных денег - қолма-қол ақшаны қайтару
возврат переплат авансом - артық төлемді аванс 

(алғытөлем) ретінде қайтару
возврат переплаты - артық төлемді қайтару
возврат переплаты по тарифу - тариф бойынша 
артық төлемді қайтару

возврат переплаченной суммы - артық тө лен ген со-
маны қайтару 

возврат по вложенному капиталу - салынған капитал 
бойынша қайтарым

возврат по инвестициям - инвестициялар бойынша 
қайтарым

возврат по первому требованию - алғашқы талап ету 
бойынша қайтару

возврат по эквиту - эквит бойынша қайтарым 
(компанияның белгілі кезеңдегі жай акцияларына 
жұмсалған инвестиция бойынша па йыз түрінде 
тұлғаланған көрсеткіш)

возврат премии - сыйлықақыны қайтару
возврат просроченной задолженности и процентов 
по директивному кредиту - ди рек ти ва лық несие 
бойынша мерзімі өткен берешек пен пайыздарды 
қайтару

возврат процентов - пайызды қайтару
возврат процентов по неоплаченным векселям - 
төленбеген вексель бойынша пайызды қайтару
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возврат процентов при досрочном погашении ссуды 
- несиені мерзімінен бұрын тө ле ген жағдайда пайыз-
дарды қайтару

возврат средств от хозяйствующих субъектов за 
предоставляемый госкредит по межправитель-
ственным соглашениям - үкі мет аралық келісімдер 
бойынша берілген мем лекеттік несие үшін ша руа шы-
лық жүр гі зу ші субъектілерден қаражатты қайтару

возврат средств по кредитам под недостаток соб-
ственных оборотных средств - меншікті айналым 
қаражатының жетіспеуі себепті берілген несие бо-
йынша қаражатты қайтару

возврат средств по прямому финансированию - 
тікелей қаржыландыру бойынша қаражатты қайтару

возврат средств, полученных и не использованных 
учреждениями и организациями - мекемелер мен 
ұйымдар алып, пайдаланбаған қаражатты қайтару

возврат суммы - соманы қайтару
возврат уплаченной цены - төленген бағаны қайтару
возврат части процентных платежей при досрочном 
погашении кредита - несиені мерзімінен бұрын 
өтеу кезінде пайыздық төлемдердің бір бөлігін 
қайтару

возврат частичный - ішінара қайтару 
возвратная привилегированная акция - қайта рыл ма-
лы артықшылықты акция 

возвратная система финансирования инвес тиций 
- инвестицияны қаржыландырудың қайтарымдық 
жүйесі

возвратная ссуда - қайтарылма несие
возвратная таможенная пошлина - қай та рыл ма лы 
кеден бажы

возвратность - қайтымдылық, қай та рым ды лық 
(қаржы, ақша қатынастарының ұс та ны мы: қа рыз-
гер дің уақытша пайдалануға ал ған несиені несиегер-
ге уақытылы қай та ру ға міндеттілігі)

возвратность активов - активтердің қай та рым ды лығы
возвратность инвестиций - инвес ти ция лар дың қайта-
рым дылығы 

возвратность кредита - кредиттің қай та ры ла тын  д ы  ғы, 
кредиттің қайтарымдылығы

возвратные платежи - қайтарылма төлемдер (тө лем-
ші ге қойылатын төлеу туралы қар жы та лап та ры-
ның бəрі немесе бір бөлігі өтелетін операциялар)

возвратный платежный документ - қай та рыл ма тө-
лем құжаты

возвратный чек - қайтарылма чек
возвратный чек, выпи сываемый в пользу банка-
плательщика в случае оплаты им неправильно 
оформленных документов - төлемші-банк бұрыс 
ресімделген құ жат тар ды төлеген жағдайда оның пай-
дасына жазылатын қайтарылма чек 

возвращаемые облигации - қайтарылатын облига-
циялар

возвра щать - қайтару
возвращать вексель неоплаченным - вексельді тө ле-
мей қайтару

возвращать век сель трассанту - вексельді трассантқа 
қайтару

возвращать вклад - салымды қайтару
возвращать деньги - ақшаны қайтару
возвращать залог - кепілзатты қайтару
возвращать капитал - капиталды қайтару
возвращать капитал на родину - капиталды отанына 
қайтару

возвращать на родину - отанға қайтару
возвращать неис пользованный остаток - пай да ла-
ныл ма ған қалдықты қайтару

возвращать чек ремитенту - чекті ремитентке 
қайтару

возвра щен с просьбой об акцепте - акцепт туралы 
өтінішпен қайтару (о вексе ле)

возвращение - қайтару, қайтарып беру, қайтарып алу; 
қайта оралу

возвращение аванса - алғытөлемді қайтару
возвращение акций, выпущен ных на международ-
ном рынке, в страны заемщиков - халықаралық 
на рық та шығарылған акцияларды қарызгерлер еліне 
қай тару

возвращение векселя неоплаченным - вексельді тө-
лен беген күйі қайтару

возвращение векселя с протестом - вексельді нара зы-
лықпен қайтару

возвращение векселя трассанту - вексельді трассант-
қа қайтару

возвращение денег - ақшаны қайтару
возвращение денег, взятых взаймы - қарызға алған 
ақшаны қайтару

возвращение денежных средств - ақшалай қаражатты 
қайтару

возвращение задатка - кепілақшаны қайтару
возвращение на родину - отанға қайтару
возвращение неиспользованного остатка - пайдала-
нылмаған қалдықты қайтару

возвращение письменных и вещественных доказа-
тельств - жазбаша жəне заттай айғақтарды қайтару

возвращение списанной части активов - ак тив тер дің 
есептен шығарылған бөлігін қайтару

возвращение ссуды - несиені қайтару
возвращение суммы - соманы қайтару
возвращение тратты с протестом - траттаны нара зы-
лықпен қайтару

возвращенная сумма - қайтарылған сома
возвра щенные векселя - қайтарылған вексель
возвращенный задаток - қайтарылған кепілақша 
возвращенный страхо вой взнос - қайтарылған сақ-
тан дыру сомасы

возвращенный чек - қайтарылған чек (ақы сын тө леу-
ден бас тартылған жəне берген банкіге қай та рыл-
ған чек)

возглавлять синдикат по размещению выпуска цен-
ных бу маг - бағалы қағаздар шы ға ры лы мын орна-
лас тыру жөніндегі синдикатты басқару

возглавлять список гарантов займа - қарыз ке піл гер-
ле рі нің тізімін басқару
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воздействие - ықпал, əсер
воздействие административное - əкімшілік ықпал 
воздействие рекламы - жарнама ықпалы
воздействие стабилизирующее - тұрақ тан ды ру шы 
ықпал

воздействие убеждени ем - сендіріп ықпал ету (ор та-
лық банктердің коммерциялық банк тер жөніндегі 
саясаты)

воздействие управляющее - басқарушылық ықпал
воздерживаться от платежа - төлемнен қалыс қалу
воздерживаться от покупки - сатып алудан қалыс 
қалу

воздушное страхование - əуе сақтандыруы
воздушный шар - əуе шары (борышты өтеу үшін ара-
тұра төленіп тұратын ірі сома)

возлагать ответ ственность - жауапкершілік жүктеу
возложение вины - кінə тағу 
возложение обязанности - міндет жүктеу
возложение платежа - төлемді жүктеу
возложение поручения - тапсырма жүктеу
возложить ответственность - жауапкершілік жүктеу
возмездная сделка - өтемді мəміле, өтеулі мəміле
возмездные платежи - өтемді төлемдер, өтеулі тө лем-
дер (алынған игілікке айырбас ретінде төленетін 
төлемдер)

возместить убытки - залалды өтеу
возмещаемые затраты - өтелетін шығын
возмещать - орнын толтыру
возмещать де нежный ущерб - ақшалай шығынның 
орнын толтыру

возмещать деньги - ақшаның орнын толтыру
возмещать ущерб - зиянның орнын толтыру
возмещение - орнын толтыру, өтеу (1. кепіл гер дің не 
борышқордың борышы төленбеген жағдайда оның 
шотындағы кез келген қал дық ты банктің иемдену 
құқығы; 2. фью черс тік шарт бойынша сатылған 
тауар дың жеткізілу қажеттігін сол кезеңде жет кі-
зі ле тін нақ сондай тауарларды тең бағамен сатып 
алу жолымен күшінен айыру)

возмещение безнадежных долгов - үмітсіз борыштың 
орнын толтыру

возмещение денег - ақшаның орнын толтыру
возмещение денежное - ақшалай өтеу
возмеще ние денежной суммы - ақшалай соманың ор-
нын толтыру

возмещение долга - борыштың орнын толтыру
возмещение издержек - шығынның орнын толтыру
возмещение кредита - кредитті өтеу
возмещение полное - толық өтеу
возмещение потерь - шығасының орнын толтыру
возмещение расходов - шығысты өтеу
возмещение расходов бюджета - бюджет шығысының 
орнын толтыру

возмещение стоимости - құнын өтеу
возмещение суммы - соманың орнын толтыру
возмещение суммы платежа - төлем сомасының ор-
нын толтыру

возмещение убытка - залалдың орнын толтыру, залал-
ды өтеу

возмещение ущерба - зиянның орнын толтыру
возмещение ущерба в двойном размере - зиян ды екі 
есе мөлшерде өтеу 

возмещение ущерба в тройном размере - зиян ды үш 
есе мөлшерде өтеу 

возмещение цены - бағаның есесін толтыру
возможная стоимость - мүмкін құн, ықтимал құн 

(1. кең мағынада: қолданыстағы баламалы бағамды 
таң дау кезінде алуға болатын ең жоғары баға не 
қай  та ру нормасы; 2. кор по ра циялық қаржыда: іс-
кер лік жоспарлау кезінде кең пайдаланылатын тұ-
жы рым да ма; 3. бағалы қағаз инвестициясында: көп 
пайда алуға үміттеніп, капиталды сенімді түрде 
қай та ру дан бас тарту құны)

возможность акцептования - акцептілеу (ризалық 
беру) мүмкіндігі

возможность альтернативная - баламалы мүмкіндік
возможность благоприятная - қолайлы мүмкіндік
возможность выбора - таңдау мүмкіндігі
возможность выступать в единственном качестве 
принципала или посредника - принципалдың неме-
се делдалдың жалғыз сапада əрекет ету мүмкіндігі 

возможность вычета - ұстап қалу мүмкіндігі, шегеріс 
мүмкіндігі

возможность заимствования - өзара қарыз беру 
мүмкіндігі

возможность заме ны валюты кредита другой при 
от сутствии первой - несие валютасын біріншісі жоқ 
болғанда екіншісімен ауыстыру мүмкіндігі

возмож ность заниматься коммерческой деятель-
ностью - коммерциялық қызметпен айналысу мүм-
кін дігі

возможность инве стирования - инвестициялау мүм-
кіндігі

возможность инвестиционная - инвестиция лық мүм-
кіндік

возможность компенсации - орнын толтыру мүмкіндігі
возможность контролировать обеспечение - қам та-
ма сыз етуге бақылау жасау мүмкіндігі

возможность купить или продать цен ную бумагу - 
бағалы қағаздарды сатып алу немесе сату мүмкіндігі

возможность не продавать актив при снижении его 
стоимости - активтің құны төмендегенде оны сатпау 
мүмкіндігі

возможность неиспользованная - пайдала ныл маған 
мүмкіндік 

возможность немедленного приобретения - дереу алу 
мүмкіндігі

возможность неограниченная - шектеусіз мүмкіндік
возможность очистки счета - шотты тазарту мүм-
кіндігі

возможность пере вода долга на другое лицо - бо-
рышты басқа тұлғаға аудару мүмкіндігі

возможность пе редачи акций другому владельцу - 
акцияларды басқа тұлғаға беру мүмкіндігі
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возможность передачи акций одним владельцем 
другому - акцияларды бір ие ле ну ші нің екінші ие ле-
ну ші ге беру мүмкіндігі

возможность передачи в обращение - айна лысқа беру 
мүмкіндігі

возможность передачи векселя - вексельді табыстау 
мүмкіндігі

возмож ность передачи прав заимствования - өзара 
қарыз алысу құқығын беру мүмкіндігі

воз можность переучета депозитов - депо зит тер ді 
қайта есептеу мүмкіндігі

возможность получать проценты - пайыз алу мүм-
кіндігі

возможность получения денежных средств - ақшалай 
қаражат алу мүмкіндігі

возможность по лучения займа - қарыз алу мүмкіндігі
воз можность получения займа в Нацио нальном 
банке - Ұлттық банктен қарыз алу мүмкіндігі

возможность получения кредита - несие алу мүм-
кіндігі

возможность получения прибыли - пайда алу мүм-
кіндігі

возможность потенциальная - əлеуетті мүмкіндік
возможность пуска в обращение - айналысқа жіберу 
мүмкіндігі

возможность упущенная - қапы жіберілген мүмкіндік
возможность учета вексе ля - вексель есептеу (век-
сель ді есепке алу) мүмкіндігі

вознаграждение - сыйақы, сияпат, қаламақы
вознаграждение авторское - авторлық қаламақы
вознаграждение агентское - агент сыйақысы
вознаграждение агенту - агентке төленетін сыйақы 
вознаграждение аудиторское - аудиторлық сыйақы
вознаграждение банкам, организующим продажу 
новых цен ных бумаг - жаңа бағалы қағаздарды сату-
ды ұйымдастырушы банктерге сыйақы

вознаграждение брокера - брокердің сыйақысы
вознаграждение брокерское - делдалдық сыйақы
вознаграждение в виде доли прибыли - пайдадан 
үлес түріндегі сыйақы 

вознаграждение дегрессивное - дегрессиялық сый-
ақы, азаймалы сыйақы

вознаграждение денежное - ақшалай сыйақы
вознаграждение директорское - директорға төленетін 
сыйақы

вознаграждение диспашеру - диспашерге төленетін 
сыйақы

вознаграждение единовременное - біржолғы сыйақы
вознаграждение за выслугу лет - еңбек сі ңір ген жыл-
дар үшін төленетін сыйақы, қызмет өткерген жылдар 
үшін төленетін сыйақы 

вознаграждение за делькредере - делькредере үшін 
төленетін сыйақы

вознаграждение за инкассацию - инкассация үшін 
сыйақы

вознаграждение за открытие - жаңалық ашқаны үшін 
сыйақы

вознаграждение за отсрочку сделки - мəміле мерзі-
мін ұзартқаны үшін төленетін сыйақы

вознаграждение за приня тие риска на себя - тə уе кел-
ді өзіне қабылдағаны үшін сыйақы

вознаграждение за рационализаторское предложе-
ние - ұтымды ұсыныс үшін төленетін сыйақы

вознаграждение за риск - тəуекелдік үшін сыйақы
вознаграждение за сверхурочную работу - мерзімнен 
тыс жұмыс үшін төленетін сыйақы 

вознаграждение за своевременное выполнение за-
дания - тапсырманы дер кезінде орындағаны үшін 
төленетін сыйақы

вознаграждение за услуги - көрсетілген қызметтер 
үшін сыйақы

вознаграждение изобретателям - өнертабысшыларға 
төленетін сыйақы

вознаграждение комиссионное - комиссия лық 
сыйақы

вознаграждение материальное - материалдық сыйақы
вознаграждение месячное - айлық сыйақы
вознаграждение натурой - заттай төленетін сыйақы
вознаграждение неденежное - ақшалай төленбейтін 
сыйақы

вознаграждение недостаточное - жеткілікті тө лен бей-
тін сыйақы

вознаграждение по итогам работы - жұмыс қоры тын-
ды лары бойынша сыйақы

вознаграждение по итогам работы за год - бір жылғы 
жұмыс қорытындылары бойынша сыйақы

вознаграждение поощрительное - көтермелеу сый-
ақысы

вознаграждение посреднику - делдалға төленетін 
сыйақы

вознаграждение премиальное - сыйлық ақы лық 
сыйақы

вознаграждение при досрочном уходе на пенсию 
- зей нет ақыға мерзімінен бұрын шығу кезіндегі 
сыйақы

вознаграждение прогрессивное - үдемелі сыйақы
вознаграждение сверх комиссионных - комиссиялық 
алымнан тыс сыйақы

возобновительный взнос - жаңарту жарнасы
возобновительный ку пон - жаңарту купоны
возобновление аккредитива - аккредитивті жаңғырту
возобновление договора - шартты жаңарту
возобновление заказа - тапсырысты жаңарту
возобновление заявки - өтінімді жаңарту
возобновление контракта - келісімшартты жаңғырту 

(бұрын күші жойылған шартты қолданысқа 
қайтару)

возобновление концессии - концессияны жаңғырту
во зобновление кредита - несиені жаңарту
возобновление лицензии - лицензияны жаңарту
возобновление платежа - төлемді қайта бас тау, 
төлемді жаңғырту

возобновление подписки - жазылымды жаңғырту
возобновление соглашения - келісімді жаңарту
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возобновление сотрудничества - ынты мақ тас тық ты 
жаңғырту

возобновление чеканки монет из благородных ме-
таллов - асыл металдардан мəнет (шақа) шекуді 
жаңғырту 

возобнов ляемая ценная бумага с плаваю щим купо-
ном - купоны ауытқымалы жа ңар тыл ма лы бағалы 
қағаз

возобновляемый - жаңартылатын
возобновляемый кредит - жаңғыртылмалы кредит 

(өтеу күні тиянақталмаған несие)
возобновляемый счет бюджетного инвестиционно-
го проекта - бюджеттік ин вес ти ция лық жобаның 
жаңартылатын шоты

возобновляемый фонд - жаңартылмалы қор
возобновлять заем - қарызды жаңарту 
возобновлять кредит - несиені жаңарту
возобновлять платежи - төлемді жаңарту
возобновлять ссуду после по гашения - несиені 
өтелгеннен кейін жаңарту

возобновлять эмиссию - эмиссияны жаңарту
возражение об от сутствии долга - борыштың 
жоқтығы туралы наразылық

возражение обоснованное - не гіз ді наразылық
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 бел гі ле ні мі не 
қарсы наразылық

возражение трассата о неакцепте тратты - тратта-
ны акцептілемеу (траттаға ризалық бермеу) туралы 
трассаттың наразылығы

возрастающие про центы - үдей түсуші пайыз
возрастная градация счетов к получению - алуға 
арналған шоттардың жасқа қарай дəйектелуі

возросшая стоимость - өсе түскен құн, өспелі құн
возросшая стоимость ценных бумаг - бағалы қағаз-
дардың өспелі құны

война валютная - валюта қырқысы
война валютно-финансовая - валюта-қаржы қырқысы
война информационная - ақпараттық қырқыс 
война кредитная - кредит қырқысы
война цен - баға қырқысы (бəсекелесуші компаниялар 
арасында бағаны кезектегі тө мен де ту түрінде қа-
ты су шы лардың бір-бі рі не ке зек-кезек соққы беретін 
кескілескен ай қасы)

война ценовая - баға қырқысы
волатильность курса - бағамның құ был ма лы лы ғы 

(биржадағы бағамның нақты ке зең де гі тұ рақ сыз ды-
ғы, өзгермелілігі)

волокита - созбұйда, əуре-сарсаң
волокита бумажная - қағазбастылық созбұйда
вон / вона - вон / вона (Корей Халық Де мо кра тия лық 
Республикасы мен Корея Рес пуб ли ка сы ның ақша 
өлшемі, 100 чонға тең)

вопрос административный - əкімшілік мəселе
вопрос актуальный - көкейтесті мəселе
вопрос бюджетный - бюджеттік мəселе
вопрос главный - басты мəселе
вопрос государственный - мемлекеттік мəселе
вопрос деловой - іскерлік мəселе
вопрос права - құқық мəселесі
вопрос рабочий - жұмыс мəселесі
вопрос служебный - қызмет мəселесі
вопрос спорный - даулы мəселе
вопрос финансовый - қаржы мəселесі
воротилы банковские - банк шонжарлары
восемь наиболее крупных аудиторских фирм США - 
АҚШ-тың неғұрлым ірі сегіз аудиторлық фирмасы

восполнение - орнын толтыру (ақшалай қаражаттың, 
қордың көлемін қалпына келтіру, оны қажетті мөл-
шер ге жеткізу, қолдағы қаражатты жетпейтін 
қаражатпен толтыру) 

восполнение денежных средств - ақшалай қаражат-
тың орнын толтыру 

воспользоваться кре дитом - кредитті пайдалану
воспроизводственная структура инвестиций - ұдайы 
өндірістік инвестициялар құрылымы

воспроизводственная структура капитальных вло-
жений - күрделі жұмсалымның ұдайы өндірістік 
құрылымы

восстанавливать баланс - теңгерімді қалпына келтіру, 
теңгерім қалпына келтірілсін

восстанавливать кредит - кредитті қалпына келтіру
восстанавливать кредитоспособность - кредитке 
қабілеттілікті қалпына келтіру

восстанавливающаяся ценная бумага - қалпына 
келтірілетін бағалы қағаз (бағасы түскен, бірақ келе-
шекте бағамы бұрынғы дейгейіне жетеді деп сенуге 
болатын бағалы қағаз)

восстановительная стоимость - қалпына келтіру құны
восстановление бюджетных кредитов - бюджеттік 
кредитті қайтару

восстановление кредитов - кредитті қайтару
восстановление лицензии - лицензияны қалпына 
келтіру

восстановление платежеспособности несостоятель-
ного должника - дəрменсіз бо рыш қор дың төлем тө-
леу ге қабілетін қал пы на келтіру

восстановление снизившихся цен до прежнего уров-
ня - төмендеген бағаның бұрынғы деңгейіне дейін 
қалпына келтіру

восстановление ценной бумаги - бағалы қағазды 
қалпына келтіру

восстановление цены - бағаны қалпына келтіру
восстановленная цена - қалпына келтірілген баға 

(төмендеу немесе жоғарылау кезеңінен кейін бұ рын-
ғы деңгейіне жеткен баға)

восстановленный в правах банкрот - құқықтары қал-
пы на келтірілген банкрот

восточнокарибский доллар - Шығыс-Кариб доллары
востребование - талап ету
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востребование зо лота из-за границы - шетелден ал-
тын талап ету

востребование платежа - төлемді талап ету
востребованный кредит - талап етілген несие 

(наразылық білдіру құқығынсыз кез келген сəтте та-
лап етіліп, қайтарылуы мүмкін банк аралық қысқа 
мерзімді несие түрі)

востребовать куртаж - куртаж талап ету
востро - востро (банктің корреспондент-банкке аша-
тын шоты)

“востро” счет - “востро” шот (банктің корреспон-
дент-банкке ашатын шоты)

востро-конто - востро-конто (банктің өз корреспон-
дент банктеріне ашатын шоты)

воты бюджетные - бюджетке дауыс беру, бюджетті 
бекіту

временная администрация по управлению кре-
дитной организацией - несие ұйымын басқару 
жөніндегі уақытша əкімшілік

временная база для расчета процентов - па йызды 
есептеуге арналған уақытша негіз

временная монопо лия - уақытша монополия
временная не хватка денег - ақшаның уақыт ша 
жетіспеуі

временная облигация, об мениваемая на пос тоянную 
облига цию - тұрақты облигацияға айырбасталатын 
уақытша облигация

временная приостановка выплаты задолженности - 
берешекті төлеуді уақытша тоқтату

временная приостановка торговли на бирже - 
биржадағы сауданы уақытша тоқтату

временная расписка - уақытша қолхат 
временная расписка, удостоверяющая получение 
денег в счет будущей поставки ценных бумаг - 
бағалы қағаздардың болашақ жеткізілімі есебіне 
ақша алуды куəландыратын уақытша қолхат 

временная расписка о приня тии вклада на предъя-
вителя - ұсынушыға салымның қабылданғаны тура-
лы уақытша қолхат

временная сделка - уақытша мəміле
временная стоимость денег - ақшаның уақыт ша құны 
временная структура процентных ставок - па йыз-
дық мөлшерлеменің уақытша құрылымы 

временная цена - уақытша баға
временная ценность - уақытша құндылық
временно свободные бюджетные деньги - уақытша 
бос бюджет ақшасы

временно свободные деньги - уақытша бос ақша
временное вместилище покупатель ной силы - сатып 
алу күшінің уақытша сыйымы (Чикаго мектебінің 
жұмысында ақшаны анықтау)

временное помещение средств - қаражатты уақытша 
орналастыру

временное прекращение котировки ценной бумаги - 
бағалы қағаздың бағасын белгілеуді уақытша тоқтату

временное прекращение кредитования - несие 
беруді уақытша тоқтату

временное свидетельство на акцию - акцияға уақыт-
ша куəлік

временное свидетельство о регистрации - тіркеу ту-
ралы уақытша куəлік

временное средство платежа - уақытша төлем құралы
временной валютный арбитраж - мезгілдік валюта-
лық арбитраж

временной горизонт кредитора - несиегердің мезгіл-
дік көкжиегі

временной спред - мезгілдік спред
временные вклады - уақытша салымдар (қар жы 
мекемелерінде белгіленген мерзімге сақ тал ған жинақ 
депозиттік сертификат шоттары)

временные инве стиции - уақытша инвес тиция
временные инвестиции в безо пасные активы до 
принятия основ ного инвестиционного решения - 
негізгі инвестициялық шешімді қабылдағанға дейін 
қауіпті акцияларға салынған уақытша инвестиция

временный валютный арбитраж - уақытша валю та-
лық арбитраж

временный до кумент, выдаваемый вместо непол-
ной акции, образовавшейся в резуль тате разбив-
ки акций - акцияларды бө ліп тарату нəтижесінде 
пайда болған толымсыз акцияның орнына берілетін 
уақытша құ жат

Временный комитет Международного валютного 
фонда - Халықаралық валюта қо ры ның Уақытша 
комитеті

Временный комитет Международного валютного 
фонда, рассматривающий предложения о реформе 
международной валютной системы - Халықаралық 
валюта қорының халықаралық валюта жүйесін ре-
формалау туралы ұсыныстарды қарайтын Уақытша 
комитеті

временный процент - уақытша пайыз (акциялар бо-
йынша толық кезеңге емес, оны сатып алған сəттен 
бастап өтеу күніне дейін алынатын пайда пайызы)

временный расчетный счет - уақытша есеп айырысу 
шоты

временный сертифи кат - уақытша сертификат
временный сертификат акции - уақытша акция сер-
тификаты

временный сертифи кат взамен подлинной облига-
ции - шын облигацияның орнына уақытша серти-
фикат

вре менный сертификат на владение ак циями - ак-
цияларды иеленуге уақытша сертификат

временный сертификат на владение акциями на 
предъяви теля - ұсынушыларға арналған акцияларды 
иеленуге уақытша сертификат

временный сертификат облигации - облигациялық 
уақытша сертификат

временный спад деловой ак тивности - іскерлік бел-
сен діліктің уақытша құлдырауы

временный счет - уақытша шот (банктің тұрақты 
клиенттері емес тұлғаның бір жолғы операциялары 
үшін ашылатын шот)
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время биржевое - биржа 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 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 (капиталдың ай-
налыс аясында болу уақыты)

время обращения капитала - капиталдың айналыс 
уақыты

время оперативное - оперативтік уақыт
время официальной тор говли на бирже - биржадағы 
ресми сауда уақыты

время работы банка - банк жұмысының уақыты
время работы биржи - биржа жұмысының уақыты
время эмиссии - эмиссия уақыты
“времянка” - “уақытшалық” (бизнес жаргоны: 1. рес-
ми тіркелген компанияның мү ше ле рі емес бір не ше 
адамның үшінші біреулерге өздерін осындай ком па-
ния ның өкілдері ре тін де ұстайтын жағдай; 2. тір-
кел меген компания)

вренели - вренели (Швейцарияның алтын мəнеті 
(шақасы))

“все или любую часть” - “бəрін немесе кез келген 
бөлігін”

“все или ничего” - “бəрін немесе ештеңесін де” 
(1. банктің күрделі жұмсалымында: сақтандыру 
кепілдіктері толық анық тал ма ған жағдайда бағалы 
қағаздарды шығарушыға құқық беретін ұсыныс; 
2. ба ға лы қағаздарда: бірде-бір ішінара мəміле 
орындалмайтынын қуаттайтын сатып алу не сату 
тəртібі)

“все или часть” - “бəрін немесе бір бөлігін”
Всемирная конференция по исламской экономике 

- Ислам экономикасы жөніндегі дүниежүзілік конфе-
ренция

всемирные деньги - дүниежүзілік ақша
Всемирный банк (ВБ) - Дүниежүзілік банк
всестороннее обсуждение - жан-жақты талқылау
всеобщее сред ство платежа - жалпыға бірдей төлем 
құралы

всеобщие экономические законы - жалпыға бірдей 
экономикалық зандар

всеобщий закон накопления - жалпыға ортақ қорлану 
заңы

всесторонний учет состояния денежного рынка - 
ақша нарығы жай-күйінің жан-жақты есебі

“всплеск” конъюнктуры - жағдаяттың “серпілісі”
вспомогательная ведомость - көмекші тізімдеме, 
қосалқы тізімдеме

вспомогательная ссуда - көмекші несие
вспомогательные банковские подразделения - кө-
мек ші банк бөлімшелері

вспомогательные структуры биржи - биржаның 
қосалқы құрылымдары, биржаның көмекші құ ры-
лым да ры

вспомогательные услуги - көрсетілетін көмекші қыз-
меттер, көмекші қызметтер көрсету

вспомогательные ценные бумаги - көмекші бағалы 
қағаздар

вспомогательные цехи - көмекші цехтар
вспомогательный заем - көмекші қарызхат (несиегер 
борышкердің борышкерлік мін дет те ме ле рі негізінде 
шығаратын облигациялар)

вспомогатель ный заемный капитал - көмек ші қарыз 
капиталы

вспомогательный капи тал - көмекші капитал
вспомогательный персонал - көмекші қыз мет  керлер
вспомога тельный ссудный капитал - көмек ші несие 
капиталы

вспомогательный счет - көмекші шот
вспомоществование - қайырмалдық (күн кө ріс тік 
қаражаты жоқ кедей адамдарға бе  рі  ле  тін ақшалай 
қаражат, жəрдемақы, көмек) 

вспомоществование государственное - мемлекеттік 
қайырмалдық

вспышка - жарқ етпе, дүмпу (бизнес жаргоны: 1. бү-
кіл нарықтың немесе оның бір буынының тұралау 
кезеңінен кейін іскерлік белсенділіктің алдын ала 
болжанбаған жағдайда қауырт өрге басуы; 2. қор 
биржасында: бағалы қағаз ұсынысының жедел си-
пат алуы, оның сұранысының көбеюі, оның жедел 
таралуы; 3. инфляциямен қоса-қабат халықтың 
ақшалай қаражатының тез уақытта күрт өсуі)

вспышка роста доходов - кіріс өсуінің дүмпуі
встреча - кездесу
встреча двусторонняя - екі тарапты кездесу
встреча деловая - іскерлік кездесу
встреча на высшем уровне - жоғары деңгейдегі кез-
десу

встреча неофициальная - бейресми кездесу
встреча предварительная - алдын ала кездесу
встреча рабочая - жұмыс бабындағы кездесу
встреча результативная - нəтижелі кездесу
встреча с проблемой - проблемаға тап болу
встреча с трудностями - қиыншылықтарға кезігу
встречать противодействие - қарсы əрекетке тап болу
встречаться в виде самородков - сомтумалар түрінде 
кездесу, тайтұяқтар түрінде кездесу

встречи - бас қосу 
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встречная гарантия - қарама-қарсы кепілдік, 
ыңғайласпа кепілдік

встречная проверка - ыңғайласпа тексеру, кезікпе тек-
серу, қарама-қарсы тексеру

встречная продажа - қарама-қарсы сауда, ыңғайласпа 
сауда

встречная ревизия - ыңғайласпа тексеріс, кезікпе 
тексеріс, қарама-қарсы тексеріс

встречная тратта - қарама-қарсы тратта, ыңғайласпа 
тратта

встречная эмиссия - қарама-қарсы эмиссия, ыңғай лас-
па эмиссия

встречное исполнение - ыңғайласпа атқарым, ыңғай-
ла са орындау

встречное исполнение обязательств - міндетте мелер-
ді ыңғайласа орындау

встречное поручительство - қарама-қарсы кепілгер-
лік, ыңғайласпа кепілгерлік

встречное предложение - қарама-қарсы ұсыныс, ың-
ғай ласпа ұсыныс

встречное удовлетворение - қарама-қарсы қана ғат тан-
ды ру, ыңғайласпа қанағаттандыру

встречный вексель - ыңғайласпа вексель, қарама-қар-
сы вексель (екі тұлға бір-біріне бір мезгілде несиегер 
жəне қарызгер ретінде əрекет ететін вексель)

встречный риск - қарама-қарсы тəуекел, ыңғайласпа 
тəуекел (бір мезгілде жауапкер талапкерге қоятын 
талап)

встречный хедж - қарама-қарсы хедж, ыңғай ласпа 
хедж

встроенная инфляция - кіріктірме инфляция (ин фля-
ция ның белгілі бір уақыт кезеңіндегі орташа деңгейі)

вступать в консор циум - консорциумға кіру
вступать в пай - үлеспұлға кіру
вступительный бухгалтерский баланс - бастапқы 
бух галтерлік теңгерім

вступительный взнос - мүшелікке кіру жарнасы
вступительный контроль - бастапқы бақылау, кіріспе 
бақылау

вступительный пай - кіру жарнапұлы
вступление банка в сферу банковской дея тельности 

- банктің банк қызметі аясына кіруі
вступление в движение - қозғалысқа ену (құжаттар 
туралы)

вступление в действие - күшіне ену, қолда ныс қа ену
вступление в договор - шартқа отыру
вступление в должность - лауазымын ат қа ру ға кірісу
вступление в кон сорциум - консорциумға кіру
вступление в область банковской деятельности - 
банк қызметі саласына кіру

вступление в переговоры - келіссөзге кірісу
вступление в переписку - хат алысу
вступление в силу - күшіне ену 
вступление в силу решения - шешімнің күшіне енуі
вступление в товарищество - серіктестікке кіру
вступление в члены - мүшелікке кіру
вступление в члены биржи - биржаға мүше болып кіру

вступление договора в силу - шарттың күшіне енуі
вторая закладная - екінші кепілхат
вторая ипотека - екінші ипотека (жылжымайтын 
мү лік ті екінші қайтара кепілге салу; бұрын кепілге 
са лын ған жылжымайтын мүлік кепілдігімен бе рі ле-
тін несие)

вторая секция фондовых бирж Токио, Осаки и На-
гой - Токио, Осака жəне Нагой қор биржаларының 
екінші секциясы

вторая торговая сессия - екінші сауда сес сиясы
вторичная гарантия но вого займа - жаңа қарыздың 
екінші кепілдігі

вторичная де нежная масса - қайталама ақша жиыны
вторичная ипотека - қайталама ипотека
вторичная ипотечная закладная - қайталама ипоте-
ка лық кепілхат

вторичная ипотечная ссуда - қайталама ипотекалық 
несие

вторичная тенденция - қайталама үрдіс 
вторичная тенденция движения цен или курсов - 
баға немесе бағам қозғалысының қайталама үрдісі

вторичная эмиссия ценных бумаг - бағалы қағаз дар-
дың қайталама шығарылымы

вторичное предложе ние ценных бумаг для прода-
жи - сатуға арналған бағалы қағаздардың қайталама 
ұсынысы

вторичное размещение ценных бумаг - ба ға лы қағаз-
дарды екінші қайтара тарату, бағалы қағаздарды қай-
та лама орналастыру (бағалы қағаздарды сату үшін 
қайталап ұсыну)

вторичное распределение акций - акцияларды екінші 
қайтара бөлу

вторичное распределение ценных бумаг - ба ға лы 
қағаздарды екінші қайтара бөлу (ба ға лы қағазбен 
оның бірінші ұс тау шы сы  ның сауда жасауы)

вторичное финанси рование - қайталама қар жы лан-
ды ру (бір бағалы қағаздардың орнына нақ сондай 
сомаға екінші бір бағалы қа ғаз дар ды шығару) 

вторичный банковский кризис - қайталама банк дағ-
дарысы (Ұлыбритания, 1973-1974 жж.)

вторичный банковский сектор - қайталама банк сек-
торы

вторич ный гарант выпуска ценных бумаг - бағалы 
қағаздар шығарылымының қайталама кепілі

вторичный заемщик - қайталама қарызгер
вторичный ипотечный рынок - қайталама ипотека-
лық нарық

вторичный капитал банка - банктің қайта ла ма капи-
талы 

вторичный ре зерв банка - банктің қайталама сақтық 
қоры

вторичный рынок - қайталама нарық, қай та ла ма 
базар (1. бағалы қағаздар бас тап қы ор на лас ты рыл-
ған нан кейін айналысқа тү се тін делдалдарсыз базар; 
2. бас тап қы сатушы емес, делдалдар сату немесе 
сатып алу жө нін де жасасатын тауар мəмілесі; 
3. биржадан тыс əрекет ететін бағалы қағаздар 
нарығы)
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вторичный рынок ипотек - қайталама ипотекалар 
нарығы

вторичный рынок облигаций - қайталама облигация-
лар нарығы

вторичный рынок ценных бумаг - бағалы қағаздар-
дың қайталама нарығы

второе дно - екінші түп (бизнес жаргоны: фир ма ның 
түрлі қайырмалдықтар, қар жы лай көмек, қай та-
рыл май тын несие түрінде бүр ке ме лен ген шығыны)

второе поколение финансовых инструментов - қар-
жы құралдарының екінші буыны

второе чтение спис ка котируемых ценных бумаг - 
бағасы белгіленетін бағалы қағаздар тізімінің екінші 
оқылымы

второй день ликвидационно го периода на фондо-
вой бирже - қор биржасындағы таратылу кезеңінің 
екінші күні

второй день расчетного пери ода на Лондонской 
фондовой бирже - Лондон қор биржасындағы есеп 
айырысу кезеңінің екінші күні

второй индоссант - екінші индоссант
второй кассир - екінші кассир
второй проме жуточный срок - екінші аралық мерзім
“второй рынок” - “екінші нарық” (бағамы бел гі-
лен бей тін, яғни бағаланбайтын бағалы қағаздар 
нарығы)

второй экземпляр векселя - вексельдің екінші данасы
второй экземпляр дол гового обязательства - борыш-
керлік міндеттеменің екінші данасы

второй экземпляр переводного векселя - аударма 
вексельдің екінші данасы

второй экземпляр тратты - траттаның екінші данасы 
(вексельдің, траттаның түпнұсқасы жоғалғанда 
екінші қайтара жіберілетін көшірмесі)

второклассные акции - екінші сыныпты акциялар
второочередная акция - екінші кезектегі акция 

(дивиденді кейінге шегерілген акция)
второстепенный банк - екінші дəрежелі банк
второстепенный вид деятельности - қосалқы қызмет 
түрі

второстепенный долж ник - екінші дəрежелі борышкер
второстепенный креди тор - екінші дəрежелі несиегер
второстепенный рынок - екінші дəрежелі нарық 

(қайталама айналыстағы акциялар бағаланатын 
нарық жағдайы)

вуаль денежная - ақша пердесі, ақша көлегейі (ақша-
ның рөлін нақты заттық үдерістің құндылық қабы-
ғы ретінде түсіндіру)

вход в компетенцию - құзыретке ену
вход черный - жасырын есік, жасырын кіру (есеп үй-
ле рі нің бірінің делдалдығы арқылы ақша нарығының 
өтімділігін банкінің көтеруі əдісі)

входные банковские документы - банктің кіру құжат-
тары

входящее кассовое письмо - кассалық кіріс хаты
входящие чеки по клиринговым расчетам - клирин-
гілік есеп айырысу бойынша кіріс чектері

входящий номер документа - құжаттың кіріс нөмірі
вхождение в гарантию - кепілдікке кіру
вхождение в доверие - сенімге кіру
вхождение в товарищество - серіктестікке кіру
“выбирать самых лучших ягод” - “ең тəуір жи декті 
таң дау” (нұсқаның ең тəуірін таңдау) 

выбирать тип бан ковского счета - банк шотының 
тұр патын таңдау

выбирать форму оплаты - төлемақы нысанын таңдау
выбор агента - агентті тандау
выбор активов - активтерді таңдау
выбор акций, которые, как ожидается, возрастут в 
цене вы ше среднего уровня - бағасы бойынша орта 
деңгейден жоғары өседі деп күтіліп отырған акция-
ларды таңдау

выбор валюты платежа - төлем валютасын таңдау
выбор времени для опе раций на рынке - нарықтағы 
операциялар үшін уақыт таңдау

выбор мер по со хранению в силе договора страхова-
ния при досрочном прекращении уплаты взно-
сов или их снижении - жарна төлеуді мерзімінен 
бұрын тоқтату немесе олардың төмендеуі кезінде 
сақтандыру шартын күшінде сақтау жөніндегі шара-
ларды таңдау

выбор места инкас сирования платежа - төлемді ин-
кассолау орнын таңдау

выбор метода ценообразования - баға белгі леу əдісін 
таңдау

выбор на конкурсной основе - конкурстық негіздегі 
тандау

выбор облигаций для очередного погашения путем 
жребия - жеребе тастау жолымен кезекті өтеу үшін 
облигациялар таңдау

выбор окончательный - түпкілікті таңдау
выбор оптимальной программы - оңтайлы бағдарла-
маны таңдау

выбор оптимальный - оңтайлы таңдау
выбор ошибочный - қате таңдау
выбор партнера - серіктесті таңдау
выбор портфеля акти вов - активтер қоржынын таңдау
выбор портфеля ценных бумаг - бағалы қағаздар қор-
жынын таңдау

выбор посредника - делдалды тандау
выбор правильного момента для покупки или про-
дажи опциона - опционды сатып алу немесе сату 
үшін дұрыс сəтті таңдау

выбор свободный - еркін таңдау
выбор средств рекламы - жарнама құ рал да рын таңдау
выбор стратифицированный - стра ти фи ка ция лық 
тан дау (қазіргі іріктеме зерттеулер практикасында 
кең қолданылатын тұрпаттық, аудандастырылған, 
жіктелген таңдау əдісі, мұнда таңдау алуан түрлі 
са па лық страттарға (тұрпаттарға) не гіз де ле ді 
жəне іріктеу əрбір тұрпаттан дербес жүргізіледі)

выбор условий сделки - мəміле шарттарын таңдау (қа-
тер ді барынша азайтуға бағ дар лан ған ке лі сім шарт 
нұс қасын бағалап, таңдау)
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выбор формы платежа - төлем нысанын таң дау (қа-
тер ді барынша азайту жолында бар лық ықтимал 
нұс қа лар да төлем төлеудің таңдаулы əдісін таң дап 
алу)

выборка - іріктеме, іріктелім, іріктеу (1. қо ры тын ды 
жасау үшін зерделеу мақ са ты мен іріктеліп алынған 
эко но ми ка лық объектілер немесе көрсеткіштер 
жиынтығының бір бөлігі; 2. нарықты зерттеуге 
қатысушы жəне жалпы нақты мақсатты нарық 
тұ ты ну шы ла ры ның пікірін көрсету үшін таң дап 
алынған респонденттер тобы)

выборка вероятностная - ықтималдық іріктемесі
выборка квазислучайная - кездейсоқ сыңай лы 
іріктеме

выборка квоты - үлестеме іріктемесі 
выборка контрольная - бақылау іріктемесі
выборка многоцелевая - көп мақсатты іріктеме
выборка нормальная - қалыпты іріктеме
выборка периодическая - дүркіндік іріктеме
выборка повторная - қайталап іріктеу
выборка последовательная - дəйекті іріктеме
выборка преднамеренная - əдейі іріктеме
выборка представительная - таныстырымды іріктеме
выборка произвольная - еркін іріктеме
выборка пропорциональная - үйлесімді іріктеме
выборка серийная - сериялап іріктеу, топтап іріктеу
выборка систематическая - жүйелі іріктеме
выборка случайная - кездейсоқ іріктеме
выборка упорядоченная - реттелімді іріктеме
“выборные” - “сайланғандар”, “сайланбалылар”
выборочная проверка - ішінара тексеру, іріктеп тек-
серу

выборочная разработка данных - деректерді іріктеп 
өңдеу

выборочная ревизия - іріктеме тексеріс (ішінара тек-
серу)

выборочное регулирование цен - бағаларды іріктеме 
реттеу

выборочное участие в торгах - сауда-саттыққа іріктеп 
қатысу

выборочное хеджиро вание - іріктеп хеджерлеу 
выборочное хеджиро вание по отдельным сделкам - 
жекелеген мəмілелер бойынша іріктеп хеджерлеу 

выборочный кре дитный контроль - ірік те ме лі несие 
бақылауы (мемлекеттің немесе орталық банктің 
нысаналы ақша-несие саясаты)

выборы правления - басқарманы сайлау
“выбрать” - “таңдау” (шартты биржалық бұйрықты 
белгілі бір баға деңгейіне жеткенде нарықтық бұй-
рық қа айналдыру)

выбрать тип банковского счета - банк шо ты ның тұр-
па тын таңдау 

выбросить на продажу большое количество ак ций - 
сатуға көп мөлшерде акциялар шығару

выбывший основной капитал - істен шығып қалған 
негізгі капитал

выбытие - істен шығу; кету 

выбытие активов - активтердің істен шығуы
выбытие кадров - кадрлардың кетуі 
выбытие мощностей - қуаттардың істен шығуы
выбытие основных средств - негізгі құрал-жаб дық-
тың істен шығуы (кəсіпорынның тең ге рі мін де есепте 
тұрған негізгі құ рал-жаб дық ты сату, жою, басқа 
кə сіп орын дар ға беру)

выбытие основных фондов - негізгі қор лар дың істен 
шығуы

выбытие товарно-материальных ценностей - тауар-
лық-материалдық құндылықтардың істен шығуы

выведение заключения - қорытынды шығару
выведение из-под контроля - бақылаудан босату
выведение остатка - қалдықты шығару (бухгалте-
рияда) 

выведение сальдо - сальдоны шығару 
выверенный счет - салыстырылып тек се ріл ген шот
выверка - мұқият тексеру, салыстырып тексеру
выверка банковских счетов - банк шоттарын салыс-
тырып тексеру

выверка расчетов - есепті салыстырып тексеру
выверка счета(ов) - шотты (шоттарды) салыс тырып 

(мұқият) тексеру
выверять счет(а) - шотты (шоттарды) салыс тырып 
тексеру

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 организационный - ұйымдық тұжырым 
вывод по рассмотренному делу - қаралған іс бо-
йынша тұжырым

вывод поспешный - асығыс тұжырым
вывод правильный - дұрыс түжырым
вывод практический - практикалық тұжырым
вывод ревизии - тексеріс тұжырымы
вывод теоретический - теориялық тұжырым
вывод удовлетворительный - қа на ғат та нар лық 
тұжырым

вывоз - əкетілім, шетке шығару
вывоз валюты - валюта əкетілімі
вывоз драгоценных металлов - асыл металдар 
əкетілімі

вывоз золота - алтын əкетілімі (əкету)
вывоз золота из страны - елден алтын əкету
вывоз ино странной валюты - шетел валютасын əкету
вывоз капитала - капитал əкетілімі (не кə сіп кер лік 
нысанда не пайда табу мақсатымен несие капита-
лы нысанында жүзеге асырылатын капитал экс-
порты) 

вывоз культурных ценностей их автором - мəдени 
құндылықтарды авторының əкетуі

вывозная премия - əкетілім сыйлықақысы (мемлекет 
экспортты көтермелеу мақ са ты мен экспортшы 
ұйымдарға беретін қар жы лай жеңілдік)



115 ВЫГ-ВЫД

выгода - пайда, тиімділік, тиім (белгілі бір ар тық шы-
лық, қосымша табыс, пайда алу)

выгода взаимная - өзара тиімділік
выгода договорная - шарттық тиімділік
выгода коммерческая - коммерциялық тиімділік 
выгода личная - жекелей тиімділік
выгода общая - ортақ пайда
выгода общественная - қоғамдық тиімділік
выгода перелива - ауыс пайда
выгода побочная - жанас пайда, жанама пайда
выгода получаемая бенефициаром - бенефициар ала-
тын 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 (тұлға несиегер болған міндеттеменің орын-
далмауы себепті оған зиян келтірілуі салдарынан 
алынбай қалған табыс немесе өзгедей игілік)

выгода финансовая - қаржылай тиімділік
выгода хозяйственная - шаруашылық тиімділік
выгода экономическая - экономикалық тиімділік
выгодная бумага - тиімді қағаз
выгодная продажа - тиімді сату
выгодная сделка - тиімді мəміле
выгодная цена - тиімді баға
выгодная цена для покупателя - сатып алушыға 
тиімді баға

выгодная цена для продавца - сатушыға тиімді баға
выгодное предложе ние - тиімді ұсыныс 
выгодный - тиімді 
выгодный валютный курс - пайдалы (тиімді) 
валюталық баға

выгодный курс - пайдалы (тиімді) бағам
выгодный процент - пайдалы (тиімді) пайыз
выгорание - күйіп кету (инвестор өзінің капитал са-
лымынан табыс ала бастағанда салық же ңіл дік те-
рі нің бітіп қалуы)

выдавать гарантию - кепілдік беру
выдавать документ на предъявителя - ұсы ну шы ға 
құжат беру

выда вать ломбардную ссуду - ломбардтық несие
выдавать простой вексель - қарапайым вексель беру 
выдавать расписку - қолхат беру
выдавать ссуду - несие беру
выдавать ссу ду в рассрочку - мəулеттік несие беру
выданные гарантии - берілген несие
выданный взаймы - қарызға берілген
выданный взаймы бесплатно - қарызға тегін берілген
выданный за регистрированному владельцу - тіркел-
ген иеленушіге берілген

выданный на предъяви теля - ұсынушыға берілген
выданный чек - берілген чек
выдать расписку в по лучении векселя - вексель алу-
ға қолхат беру

выдача - беру

выдача аванса - алғытөлем беру
выдача аккредитива - аккредитив беру
выдача акцепта - акцепт беру, ризалық беру
выдача акций - акциялар беру 
выдача в кредит - несиеге беру
выдача варранта - варрант беру
выдача векселя - вексель беру
выдача гарантии - кепілдік 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 - акцептіге 
қарсы құжаттар беру

выдача заказа - тапсырыс беру
выдача заказа-наряда - тапсырыс-жүктелім беру
выдача заключения экспертизы - сараптама 
қорытындысын беру 

выдача заработной платы - жалақы беру
выдача кредита - кредит беру
выдача кредитов под залог облигаций - облигация-
лар кепілімен кредит беру

выдача лицензии - лицензия беру
выдача лицензии банку - банкке лицензия беру 
выдача лицензии в форме патента - лицен зия ларды 
патент нысанында беру

выдача лицензии лицензиату - лицензиатқа лицензия 
беру

выдача лицензии на ведение банковских операций - 
банк операцияларын жүргізуге лицензия беру

выдача параллельных лицензий различным лицен-
зиатам - əртүрлі лицензиаттарға жарыспа лицензия-
лар беру

выдача паспорта - паспорт беру
выдача патента - патент беру
выдача полиса - полис беру
выдача премии - сыйлықақы беру
выдача против платежа - төлем орнына беру
выдача разрешений - рұқсат беру
выдача разрешительного удостоверения - рұқсат 
ететін куəлік беру

выдача расписки - қолхат беру
выдача свидетельства - куəлік беру
выдача сертификата - сертификат беру
выдача срочных заказов - мерзімді тапсы рыс тар беру
выдача ссуды - несие беру (банктің өз клиент те рі-
не алынған құндылықтар, көр се тіл ген қызметтер, 
басқа да мақсаттар үшін қарызға ақшалай қара-
жат беруі) 

выдача ссуды для погашения существующей задол-
женности - орын алып отырған несиені өтеу үшін 
несие беру
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выдача ссуды под страховой полис - сақ тан ды ру 
куəлігі кепілімен несие беру

выдача субконтракта - қосалқы келісімшарт беру
выдача товарно-материальных ценностей - тауар-
материалдық құндылықтар беру 

выдача толлинговых квот - толлингілік үлестемелер 
беру

выдача тратты - тратта беру
выдача удостоверения - куəлік беру
выдвижение - ұсыну; жоғарылату
выдвижение возражения - наразылық білдіру
выдвижение встречного требования - қара ма-қарсы 
талап қою

выдвижение довода - дəлел айту
выдвижение доказательств - айғақты ұсыну
выдвижение задачи - мəселені ұсыну
выдвижение идеи - идеяны ұсыну
выдвижение инициативы - бастама ұсыну
выдвижение кандидата - кандидат ұсыну
выдвижение кандидата в правление директоров - 
директорлар басқармасына кандидат ұсыну

выдвижение кандидатуры - кандидатура ұсыну
выдвижение контртребования - қарсы талап қою
выдвижение на должность - қызметке ұсыну, қыз мет-
ке жоғарылату

выдвижение на руководящую работу - басшылық 
жұ мысқа жоғарылату

выдвижение основания - негіздеме ұсыну
выдвижение плана - жоспар ұсыну
выдвижение претензии - кінəрат-талап қою
выдвижение резолюции - қарар ұсыну
выдвижение теории - теория ұсыну
выдвижение требований - талаптар ұсыну
выдвижение условий - шарттар қою 
выделение - бөлу, бөліп беру 
выделение акций - акциялар бөлу 
выделение бюджетных средств - бюджеттен қаражат 
бөлу

выделение гранта - грант бөлу
выделение дополни тельных средств - қо сым ша қара-
жат бөлу

выделение кредита - кредит бөлу 
выделение площади - алаң бөліп беру 
выделение ресурсов - ресурстар бөлу
выделение средств - қаражат бөлу
выделение суммы - сома бөлу
выделение суммы из бюджета - бюджеттен сома бөлу
выделение фондов - қорларды бөлу 
выделение фондов из бюджета - бюджеттен қор бөлу
выделение целевых кредитов под строительство - 
құрылыс үшін мақсатты кредит бөлу

выделение ценных бу маг подписчику в случае, 
когда за явок больше суммы предложения - өтінім 
ұсыныс сомасынан көп болған жағдайда жазылы-
скерге бағалы қағаздар бөлу

выделенная сумма денег - бөлінген ақша сомасы
выделенные средства - бөлінген қаражат

выделять акции - акциялар бөлу
выделять кредит - кредит бөлу
выделять средства - қаражат бөлу
выдержать испытание - сынауға шыдау
выдержать испытание временем - уақыт сынауына 
шыдау

выдерживание давления - қысымға шыдау
выдерживание конкуренции - бəсекеге шыдау 
выдерживание теста - тестіден өту, сынақтамадан өту 
выездной ревизор - жүргінші тексеруші
выживаемость - өміршеңдік, тіршілікке қабілеттілік
выживаемость заем щика - қарызгердің өміршеңдігі
выживание - өміршеңдік
выживание системы - жүйенің өміршеңдігі
выжидательная конъюнктура рынка - нарықтың 
аңысын аңдау жағдаяты

выжимание посредством снижения цен - бағаны 
төмендету арқылы сығымдау

выздоровление - сауығу (1. экономикада: эко но ми ка-
лық белсенділік өзінің өрлеу шы ңы на жетіп, жалпы 
ұлттық табыс өскен іскерлік кезең; 2. қаржыда: 
үміт сіз борыш ретінде есептен шығарылған дебит-
тер жиыны; 3. инвестицияда: бағаның құлдырау 
ке зе ңі нен кейін бағалы қағаздар мен акциялар на ры-
ғын да бағаның өсуі кезеңі)

вызов - 1. шақыру; 2. талқы
вызов в суд - сотқа шақыру
вызов возражения - наразылық туғызу
вызов инфляции - инфляция туғызу
вызов протеста - қарсылық туғызу
вызывать инфляцию - инфляция туғызу
вызывать недоразумение - түсінбестік тудыру 
вызывать повы шение цен - бағаның көтерілуін 
туғызу

вызываю щий инфляцию - инфляция туғызушы 
выиграть дело - істі ұтып шығу
выигрывать деньги - ақша ұту
выигрывать конкуренцию - бəсекеде жеңу
выигрывать на курсовой разнице - бағамдық айыр-
мада ұту

выигрывать торги - сауда-саттықты ұту
выигрыш - ұтыс
выигрыш в лотерее - лотереяда ұту
выигрыш во времени - уақыттан ұту 
выигрыш капитала - капитал ұтысы
выигрыш лотерейный - лотереялық ұтыс
выигрыш неожиданный - күтпеген ұтыс
выигрыш ожидаемый - күтілген ұтыс
выигрыш от хеджирования - хеджерлеуден ұтыс
выигрыш ощутимый - елеулі үтыс 
выигрыш по займу - қарыз бойынша ұтыс, қарызхат 
бойынша ұтыс

выигрыш случайный - кездейсоқ ұтыс
выигрышная облигация - ұтыс облигациясы
выигрышные государственные займы - мемлекеттік 
ұтыс қарызхаттары

выигрышные сбе регательные боны - ұтыс жинақ 
бонасы
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выигрышный вклад - ұтыстық салым (тұрақты 
өткізіліп тұратын таралымдар бойынша ұтыс ны-
санында табыс төленетін ақшалай салым)

выигрышный вклад в Народном банке - Халық 
банкіндегі ұтыстық салым

выигрышный вклад в сберкассе - жинақ 
кассасындағы ұтыстық салым

выигрышный заем - ұтыс қарызхаты, ұтыс тық қарыз, 
ұтыстық қарызхат (шы ға ры лы мы ның белгіленген 
шарттары бойынша ұтыс нысанында табыс тө ле-
не тін қарызхат)

выйти из дела - істен сытылып шығу
выйти из затруднительного положения - қиын жағ-
дай дан шығу

выйти из сдел ки путем уплаты премии или штрафа 
- сыйақы немесе айыппұл төлеу жолымен мəміледен 
шығу

выйти на рынок с до статочным числом приказов на 
по купку ценных бумаг для поддержки цен - ба ға-
ны қолдау үшін бағалы қағаздар сатып алуға бұй рық-
тар саны жеткілікті нарыққа шығу

выкармливание - қоректендіру (бизнес жаргоны: 
жаңа кəсіпорынға оның қа лып та суы кезінде инвес-
ти цияны пайдалануда бас қа ру шы лық көмек бере 
отырып тə уе кел дік ин вес тиция салу)

выкладка - жаймаға шығару; есептеу 
выкладки статистические - статистикалық есептеу
выкрикиваемая цена - жар салып айтылатын баға 

(бир жа лық саудада жар салу жолымен келісілген ба-
ға лау)

выкрикивание - жар салу
выкуп - өтеуін төлеу, өтеуін төлеп алу (1. жұ мыс орны 
бойынша зейнетақымен қам сыз дан ды ру бағ дар ла ма-
сы на қатысушының өзі жинақтаған барлық зей нет-
ақы қаражатын сақтандыру компаниясына аудара 
отырып, жұ мыс ты қалдыру; 2. қор биржасының 
лис  тин гі не енгізілген компанияның өзінің мен шік ті 
акцияларын не ашық нарықта сатып алуы, не акция-
ларды сатып алу туралы өз ұсы ныс та рын жариялау 
жолымен сатып алуы) 

выкуп акций - акцияларды өтеуін төлеп алу
выкуп валюты - валютаны өтеуін төлеп алу
выкуп векселя - вексельді өтеуін төлеп алу 
выкуп государственного долга - мемлекеттік бо рыш-
тың өтеуін төлеу (мемлекеттік ба ға лы қағаздарды 
өтеу мерзімі басталғанда олар дың иелеріне ақша 
тө леу жолымен мем ле кет тік борыштың мөлшерін 
қыс қар ту)

выкуп группой менеджеров контрольного пакета 
ак ций - акциялардың бақылау па ке тін бір топ ме нед-
жер лер дің өтеуін төлеп алуы

выкуп документов - құжаттарды 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 заложенного товара - кепілге салынған тауар-
ды өтеуін төлеп алу

выкуп заложенной земли - кепілге салынған жерді 
етеуін тəлеп алу

выкуп из залога - кепілзаттан өтеуін төлеп алу
выкуп имущества по балансовой стоимости - мүлік-
ті теңгерімдік құны бойынша өтеуін төлеп алу

выкуп инвестиционных паев - ин вес ти ция лық үлес-
пұл дарды өтеуін төлеп алу

выкуп компанией своих акций по повышенной цене 
при уг розе поглощения - жұтылу қауіпі төнгенде 
ком панияның өз акцияларын көтеріңкі бағамен сатып 
алуы

выкуп компании ее руководителем - компанияны 
оның басшысының өтеуін төлеп алуы (компания 
менеджерлерінің меншік құқығын сатып алу жəне 
бизнеске бақылау жасау мақсатымен акционерлер-
ден оның акцияларын сатып алуы) 

выкуп контрольного пакета акций группой менед-
жеров - менеджерлер тобының ак ция лар дың бақылау 
пакетін өтеуін төлеп алуы

выкуп контрольного пакета акций с использова-
нием кредита - кредитті пайдаланып акциялардың 
бақылау пакетін өтеуін төлеп алу

выкуп контрольного пакета акций с помощью кре-
дитов - несиенің көмегімен акция лар дың бақылау 
па ке тін сатып алу

выкуп корпорацией соб ственных облигаций - кор-
по ра цияның меншікті облигацияларды сатып алуы

выкуп кредитный - кредиттің өтеуін төлеу 
выкуп облигации - облигацияларды сатып алу
выкуп облигаций в связи с бедствием - облигация-
ларды апатқа байланысты өтеуін төлеп алу

выкуп партии ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар топта-
масын сатып алу

выкуп пая - жарнапұлды өтеуін төлеп алу
выкуп предприятием своих пакетов акций - кə-
сіп орын ның өз акцияларының пакетін өтеуін төлеп 
алуы 

выкуп собственных акций - меншікті акцияларды 
өтеуін төлеп алу

выкуп товара из залога - тауарды кепілден өтемін тө-
леп алу

выкуп товара с помощью купона - тауарды купонның 
көмегімен өтеуін төлеп алу 

выкуп тратты - траттаны сатып алу
выкуп ценных бумаг - бағалы қағаздарды сатып алу
выкуп части конгломерата для создания самостоя-
тельной компании - дербес компания құру үшін 
конгломераттың бір бөлігін сатып алу

выкупаемый - сатып алынатын, өтеуін төлеп алатын
выкупаемый ак ционерный капитал - сатып алына-
тын акционерлік капитал

выкупать - өтеуін төлеп алу, сатып алу
выкупать акцию (акции) - акцияны (акцияларды) 
сатып алу

выкупать вексель - вексельді сатып алу
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выкупать закладную - кепілхатты сатып алу
выкупать заложенное иму щество - кепілге салынған 
мүлікті сатып алу

выкупать ипотеку - ипотеканы сатып алу 
выкупать опцион - опционды сатып алу
выкупать ранее выпущенные акции - бұрын шы ға-
рыл ған акцияларды сатып алу 

выкупать ранее проданные акции - бұрын сатылған 
акцияларды сатып алу 

выкупная операция - өтеуін төлеп алу операциясы
выкупная премия - өтеуін төлеу сыйлық ақы сы
выкупная стоимость - өтеуін төлеп алу құны
выкупная сумма - өтеу сомасы, сатып алу сомасы
выкупная цена - өтеуін төлеп алу бағасы
выкупной фонд - өтеуін төлеп алу қоры
выманивание - айла-шарғы жасау
вымогатель - бопсалаушы
вымогательство - бопсалаушылық, пара беруге мəж-
бүр леу, қорқытып алу, сұғанақтық (біреуге зорлық-
зом былықпен қоқан-лоқы жасап, заңсыз жолмен 
ақша, мүліктік құндылықтар талап ету)

вымогать деньги - ақша талап ету, қорқытып ақша алу
вымораживание - үсіту (бизнес жаргоны: аз шы лық-
ты акционерлік қоғамның табысынан бірте-бірте 
айыру əдісі)

вымпел - вымпел, жалауша (қаржы на ры ғы ның жағ-
дая тын техникалық тұрғыда талдауда бағаның 
кес те дегі үшбұрышты жа лау ша ға ұқсас қозғалысын 
таңбалау үшін пайдаланылатын термин) 

вымывание - шайылу (бірдеңенің көлемінің, санының 
күрт азаюы)

вымывание валюты - валютаның шайылуы
вымывание наукоемкой продукции - ғылымды көп 
кажетсінетін өнімнің шайылуы 

вынесение арбитражного решения - төрелік шешім 
шығару

вынесение на обсуждение - талқылауға салу
вынесение на рассмотрение - қарауға енгізу
вынесение определения о наложении штрафа - 
айып пұл салу туралы ұйғарым шығару

вынесение определения об обеспечении иска - қуы-
нымды қамтамасыз ету туралы ұйғарым шығару

вынесение постановления - қаулы шығару
вынесение приговора - үкім шығару
вынесение решения - шешім шығару
вынесение судебного решения - соттың шешімін 
шығару

вынесение судом решения о совершении платежа в 
погашение долга - соттың борышты өтеуге төлем 
төлеу туралы шешім шығаруы

“выносливость” инвестора - инвестордың “шыдам-
паздығы”, инвестордың төзімділігі

вынуждать игрока на понижение покупать по по-
вышенным ценам - ойыншыны бағаны төмендетуге 
мəжбүрлеу 

вынужденная конверсия - лажсыздан жаң ғыр ту, ша-
расыздан жаңғырту

вынужденная конверсия государственных займов - 
мемлекеттік қарызды шарасыздан жаңғырту

вынужденная конверсия займов - қарызды шарасыз-
дан жаңғырту

вынужденная продажа - мəжбүрлі сату 
вынужденная продажа ценных бумаг - бағалы қа ғаз-
дарды мəжбүрлі сату 

вынужденные сбережения - мəжбүрлі жинақ ақша
вынужденный - лажсыздан, мəжбүрлі, шарасыз
выписанная при продаже цен ных бумаг тратта - 
бағалы қағаздарды сату кезінде жазылған тратта 
(оларды сатып алушыға беру сəтінде төленеді)

“выписанные и возобновленные” - “жаздырып алын-
ған жəне жаңартылған” (шартқа тəн есепті жыл 
ұс та ны мы, мұнда бір жыл ішінде полистерде көр-
се тіл ген жəне шартта көзделген барлық кі нə рат-
талаптар нақ ты қай жылы орын алғанына қа ра-
мас тан өтеледі)

выписанный счет - жазылған шек
выписать чек на банк для инкассации и платежа - 
инкассация мен төлем үшін банкіге чек жазып беру 

выписка - көшірім, үзінді көшірме (1. клиент тің 
банктегі шотының жай-күйінен кө шір ме; 2. ипо те-
ка лық тіркелім негізінде жа сал ған қайсыбір жыл-
жымайтын мүлікке қа тыс ты жазбаның көшірмесі)

выписка дутых чеков - желбуаз чектердің үзінді кө-
шірмесі 

выписка заверенная - расталған үзінді көшірме 
выписка из акта - актіден үзінді көшірме, актіден 
көшірім

выписка из банковского счета - банк шотынан 
көшірім

выписка из депо зитного счета - депозиттік шоттан 
көшірім

выписка из лицевых счетов клиентов банка - банк 
клиенттерінің дербес шоттарынан үзінді көшірме

выписка из отчета в банке - банктегі есептен үзінді 
көшірме

выписка из платежной ведомости на выдачу зарпла-
ты - жалақы беруге арналған төлем тізімдемесінен 
үзінді көшірме 

выписка из протокола - хаттамадан үзінді көшірме
выписка из расчетного счета - есеп айырысу шоты-
нан үзінді көшірме

выписка из расчетного счета в банке - банктегі есеп 
айырысу шотынан үзінді көшірме

выписка из реестра - тізілімнен үзінді көшірме
выписка из реестра ценных бумаг - бағалы қағаз дар-
дың тізілімінен үзінді көшірме

выписка из системы ведения реестра - тізілімді жүр-
гі зу жүйесінен үзінді көшірме (тізілімді ұстаушы 
беретін көшірме)

выписка из счета - шоттан көшірім
выписка из счета клиента у брокера / дилера - бро-
кер / дилер клиентінің шотынан үзінді көшірме

выписка из счета ценных бумаг - бағалы қағаздар 
шотынан көшірім
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выписка квитанции - түбіртектің көшірімі
выпис ка о возможной сумме долга - борыштың ық ти-
мал сомасы туралы көшірім

выписка о покупках и продажах, представляе мая 
фьючерсным брокером клиенту - фьючерстік бро-
кер клиентке беретін сатып алу жəне сату туралы 
көшірім

выписка о покупке ценных бумаг - бағалы қағаз дар-
ды сату туралы көшірім

выписка о состоянии депозитного счета - де по зит тік 
шоттың жайы туралы үзінді көшірме

выписка об операциях клиента - клиенттің операция-
лары туралы үзінді көшірме

выписка об операциях клиента, подготовленная его 
брокером - клиенттің брокері дайындаған операция-
лары туралы көшірім

выписка платежных поручений - төлем тапсыр ма ла-
ры ның 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 с текущего счета в банке - банктегі ағым да-
ғы шоттан үзінді көшірме

выписка сертификата - сертификаттың үзінді көшір-
месі

выписка со счета - шоттан үзінді көшірме 
выписка счета - шоттың үзінді көшірмесі
выписка тратты - траттаның көшірімі
выписка чека - чектің көшірімі
выписка чека в сумме - сомаға чек жазып беру
выписка чека на банк - банкке чек жазып беру
выписка чека против неинкасси рованной суммы - 
инкассоланбаған шоттың орнына чектің көшірімі

выписка чека сверх остатка на текущем счету - 
ағым дағы шоттағы қалдықтан тысқары чек жазып 
беру

выписка чеков без покрытия - өтелмеген чектердің 
көшірімі

выписывание документа - құжат жазып беру
выписывание ретратты - ретраттаны көшірмелеу
выписывание счета - шотты көшірмелеу
выписывание счет-фактуры - фактура-шот жазып 
беру

выписывание чека - чек жазып беру 
выписывание чека на другой банк - басқа банкке чек 
жазып беру

выписывать - жазып беру, жазып алдыру
выписывать вексель - вексель жазып беру
выписывать долговой документ по приказу - бұйрық 
бойынша борышқорлық құжатты көшіру

выписывать на предъявителя - ұсынушыға арналған 
көшірмелеу

выписывать ордерный вексель, оплачиваемый 
по приказу держателя - ұстаушының бұйрығы бо-
йынша ордерлік вексель жазу

выписывать счет - шот жазу
выписывать тратту - тратта жазу
выписывать чек - чек жазу
выписывать чек на банк - банкке чек жазу 
выписывать чек на банк для инкассации - инкассо-
лау үшін банкке чек жазу

выписывать чек на другой банк - басқа банкке чек 
жазып беру 

выписывать чек на сум му, отсутствующую на те-
кущем счете вкладчика - са лым шы ның ағымдағы 
шотында жоқ сомаға чек жазу

выплата - төлеу, төлемақы, төлем (кəсіпқой тұлға, 
мыс., адвокат не банкир өз клиен ті нің атынан тө ле-
ген төлем)

выплата аванса - алғытөлем төлеу
выплата авансовых платежей наличными - аванс-
тық төлемдерді қолма-қол акшамен төлеу

выплата авансом - аванспен төлеу, алғытөлем түрін-
де гі төлемақы

выплата банковская - банк төлемі
выплата бонификации - бонификация төлеу
выплата в долларах - доллармен төлеу
выплата в рассрочку - мəулеттік төлемақы
выплата в счет долга - борыш есебіне төлеу
выплата вариаци онной маржи - түрленбелі маржа 
төлеу

выплата взносами - жарналармен төлеу
выплата возмещения - есесін төлеу
выплата вознаграждения - сыйақы төлеу
выплата вознаграждения за выслугу лет - еңбек 
сіңірген жылдары үшін сыйақы төлеу

выплата выигрышей - ұтыстарды төлеу
выплата выходного пособия - жұмыстан шығару 
кезіндегі жəрдемақыны төлеу

выплата гарантийная - кепілдікті төлем
выплата гарантийной суммы - кепілдікті соманы 
төлеу 

выплата демерреджа - демерредж төлеу 
выплата денег - ақша төлеу
выплата денег в погашение долга - борышты өтеуге 
ақша төлеу 

выплата денежная - ақшалай төлеу 
выплата денежными средствами - ақшалай қаражат-
пен төлеу 

выплата дивиденда - дивиденд төлеу
выплата дивиденда за счет капитала - капитал есебі-
нен дивиденд төлеу

выплата дивидендная - дивиденд төлеу
выплата дивидендов - дивиденд төлеу (бағалы қағаз 
иесіне таза пайда есебінен бөлінетін дивиденд беру)

выплата дивидендов в виде дополнительных акций 
- дивидендтерді қосымша акциялар түрінде төлеу

выплата дивидендов и иных вознаграждений 
участникам страховой организации - сақтандыру 
ұйы мы ның қатысушыларына дивиденд пен өзге де 
сыйақы төлеу
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выплата дивидендов по акциям - акциялар бойынша 
дивидендтер төлеу

выплата диспачи - диспач төлеу 
выплата долга - борышты төлеу
выплата долга государственного сектора - мемле кет-
тік сектордың борышын төлеу

выплата долга и процентов - борыш пен па йызды 
төлеу

выплата дополнительная - қосымша төлем 
(жалақыдан тыс төленетін төлем)

выплата доходов по займу - қарыз бойынша кірісті 
төлеу

выплата единовременная - біржолғы төлем 
(сыйлықақы, жəрдемақы)

выплата жалованья - жалақы төлеу
выплата за предоставленные займы - беріл ген қарыз 
үшін төлем

выплата за предоставленные кредиты - бе ріл ген не-
сие үшін төлем

выплата за работы, не входящие в круг обязан-
ностей работника по занимаемой должности или 
специальности - қызметкердің атқарып отырған 
қыз метінің немесе ма ман ды ғы ның міндеттері аясына 
кірмейтін жұ мыс үшін 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 арқы-
лы төлеу

выплата зарплаты через сбербанк - жала қы ны жи-
нақ банк арқылы төлеу

выплата зарплаты через Халық банк - жала қы ны 
Халық банкі арқылы төлеу

выплата из бюджета - бюджеттен төлеу
выплата из общественных фондов потребления - 
қоғамдық тұтыну қорларынан тө ле не тін төлемақы 

выплата квартальная - тоқсандық төлемақы
выплата комиссионного вознаграждения - комис сия-
лық сыйақы төлеу

выплата комиссионных за размещение внешних 
займов - сыртқы қарызхаттың таратылғаны үшін 
комиссиялық алым төлеу

выплата компенсации - өтемақы төлеу
выплата компенсации населению потерь от обе-
сценения сбережений помещенных во вклады 
в учреждениях сбербанка - жинақ банкі ме ке ме-
ле рін де гі салымдарға салынған жинақ ақшаның 
құн сыз да нуы нан болған шығасының халыққа 
өтемақысын төлеу

выплата компенсации за неиспользованный отпуск 
- пайдаланылмаған демалыс үшін өтемақы төлеу

выплата компенсации населению потерь от обесце-
нения сбережений помещенных во вклады в уч-
реждениях сбербанка - жи нақ банкісі ме ке ме ле рін-

де гі салымдарға са лын ған жинақ ақшаның құн сыз-
да нуы нан бол ған шығасының халыққа өтемақысын 
төлеу

выплата компенсационная - өтемақы төлеу
выплата кредита - несие төлеу
выплата купонная - купондық төлем
выплата купонного процента - купон пайызын төлеу
выплата купонных доходов - купондық кіріс төлемі
выплата маржи - маржа төлеу
выплата надбавки - үстеме төлеу
выплата налогов из те кущих доходов - ағымдағы 
кірістерден салық төлеу

выплата основной суммы займа - қарыздың негізгі 
сомасын төлеу

выплата основной суммы и процентов - негізгі сома 
мен пайыз төлеу

выплата отложенная - кейінге қалдырылған төлем
выплата очеред ного 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 инвести циям - инвестиция бойынша 
төлеу

выплата по контракту - келісімшарт бойынша 
төлемақы

выплата по кредитам - кредит бойынша төлемақы
выплата по облигациям - облигация бойынша 
төлемақы

выплата по патентной лицензии - патенттік лицензия 
бойынша төлемақы

выплата по полученным депозитам - алынған депо-
зиттер бойынша төлемақы

выплата по привилегированным акциям - 
артықшылықты акциялар бойынша төлемақы

выплата по социальному обеспечению - əлеу мет тік 
қамсыздандыру бойынша төлемақы

выплата по страховым случаям - сактандыру 
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 поэтапная - кезеңдік төлем
выплата премиальная - сыйлықақылық төлем
выплата премии - сыйлықақы төлеу
выплата прибыли - пайда төлемі
выплата просроченных процентов - мерзімі өткен 
пайыздарды төлеу

выплата против документов - құжаттардың орнына 
жүретін төлем
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выплата предъяви телю - ұсынушыға төлеу
выплата процентов - пайыз төлеу
выплата процентов вкладчикам - салымшыларға 
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 дол говым обязательствам - 
борышкерлік міндеттемелер бойынша пайыз төлеу

выплата процентов по казначейским векселям - 
қазынашылық вексельдер бойынша пайыз төлеу

выплата процентов по кредитам под дефицит бюд-
жета - бюджет тапшылығы себепті берілген несие 
бойынша пайыз төлеу

выплата процентов по облигациям - облигациялар 
бойынша пайыз төлеу

выплата процентов частями - пайыздарды бөліктеп 
төлеу

выплата ренты - рента төлеу
выплата роялти - роялти төлемі
выплата случайная - кездейсоқ төлем
выплата социального характера - əлеуметтік 
сипаттағы төлемақы

выплата социальных пособий - əлеуметтік жəрдем-
ақы төлеу

выплата средств из фоңда - қордан қаражат төлеу
выплата средств на погребение - жерлеуге қаражат 
төлеу

выплата ссуды - несие төлеу
выплата страховая - сақтандыру төлемі
выплата страхового возмещения - сақ тан ды ру өтемін 
төлеу

выплата страховой премии - сақтандыру сыйлықақы-
сын төлеу

выплата страховой суммы - сақтандыру сомасын 
төлеу

выплата страховой суммы в двойном размере - сақ-
тандыру сомасын екі есе мөлшерде төлеу 

выплата субсидии - субсидия төлеу, жəрдемқаржы 
төлеу

выплата суммы - сома төлеу
выплата суточных - тəуліктік ақы төлеу
выплата удвоенной страховой суммы - екі еселенген 
сақтандыру сомасын төлеу

выплата утроенной страховой суммы - үш еселенген 
сақтандыру сомасын төлеу

выплата частями - бөліп-бөліп төлеу 
выплатить дивиденд, мень ший предыдущего - ал-
дың ғыдан аз дивиденд төлеу

выплатить долг - борышты төлеу
выплаты агенту по трансферту акций - агент ке 
трансферт бойынша төленетін тө лем ақы

выплаты по долговым обязательствам, подлежащие 
удовлетворению в первую очередь - бірінші кезекте 

қанағаттандырылуға тиіс борышкерлік мін дет те ме-
лер бойынша төлемақы

выплаты по займам - қарыз бойынша төлемақы
выплаты по ипотеке - ипотека бойынша төлемақы
выплаты по социальному страхованию - əлеуметтік 
сақтандыру бойынша төлемақы

выплаты пособий по безработице - жұмыссыздық бо-
йынша жəрдемақы төлеу

выплаты социальные - əлеуметтік төлемақы
выплаченная ссуда - төленген несие
выплаченные деньги - төленген ақша
выплаченные проценты - төленген пайыз
выплачивание в рассрочку - бөліп-бөліп төлеу, 
мəулеттік төлеу

выплачивание процентов - пайыз төлеу
выплачивание процентов по займу - қарыз бойынша 
пайыз төлеу

выплачивание разницы - айырмасын төлеу
выплачивание ссуды - несие төлеу
выплачивать - төлеу
выплачивать деньги - ақша төлеу
выплачивать деньги по де позиту - депозит бойынша 
ақша төлеу

выплачивать дивиденд - дивиденд төлеу
выплачивать дисконт - дисконт төлеу
выплачивать долг - борышты төлеу
выплачивать за ранее проценты по ссуде - несие бо-
йынша пайызды күні бұрын төлеу

выплачивать комисси онное вознаграждение - ко-
мис сиялық сыйақы төлеу

выплачивать проценты - пайыз төлеу
выплачивать про центы по ссуде - несие бойынша 
пайыз төлеу

выплачивать средства по чеку кли ента - чек бо-
йынша қаражат төлеу

выполне ние валютного обязательства - валюталық 
міндеттемені орындау

выполнение гарантийных обязательств - кепілдікті 
міндеттемелерді орындау 

выполнение государственных заказов - мемлекеттік 
тапсырыстарды орындау

выполнение графика - графикті орындау
выполнение директивы - директиваны орындау
выполнение доброкачественное - сапасын жақсы етіп 
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 орыңдау
выполнение квоты - үлестемені орындау
выполнение контракта - келісімшартты орындау
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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 по особому заказу - ерекше тапсырыс 
бойынша орындау

выполнение поручения - тапсырманы орындау 
выполнение предписаний - нұсқамаларды орындау
выполнение предприятиями-экспортерами 
установленных правил выплатных опера-
ций - экспортшы-кəсіпорындардың төлем төлеу 
операцияларының белгіленген ережелерін орындауы

выполнение приказа клиента по операциям с цен-
ными бумагами - клиенттің бағалы қағаздармен жа-
салатын операциялар бойынша бұйрығын 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 - ба ға лы 
қағаздармен жасалатын мəмілені орындау 

выполнение соглашения - келісімді орындау
выполнение требований - талаптарды орындау
выполнение указаний - нұскауларды орындау
выполнение условий - шарттарды орындау
выполнение условий договора - шарт талаптарын 
орындау

выполнение условий контракта - келісім шарт талап-
тарын орындау

выполнение услуг - көрсетілетін қызметтерді орындау
выполнение формальности - ресімділікті орындау
выполнение частичное - ішінара орындау
выполнение эффективное - тиімді орындау
выполнить банковские операции - банк операцияла-
рын орындау

выполнить обяза тельства - міндеттемелерді орындау
выполнить предписа ния - өкімді орындау (мыс., Фе-
де рал дық сауда комиссиясының)

выполнить приказ клиента - тапсырыскердің бұй ры-
ғын орындау

выполнить приказ клиента по операциям с ценны-
ми бумагами - тапсырыскердің бағалы қағаздармен 
жасалатын операциялар жөніндегі бұйрығын орын-
дау

выполнить сделку с ценными бумагами - ба  ға  лы 
қағаздармен жасалатын мəмілені орындау 

выполнить финансовые обязательства - қаржы мін-
деттемелерін орындау

выправлять счет - шотты түзету
выпуклость - томпақтық (облигацияның табыс норма-
сы бойынша екінші туынды бағасы)

выпуск - шығарылым (1. ақшаны не бағалы қағазды 
дайындап, айналысқа енгізу; 2. бел гі лі бір уақыт 
ішінде өндірілген дайын өнім; 3. кеден органдарының 
тауарды немесе көлік құралдарын кеден ресімдеуінен 
өткізілгеннен кейін тұлғаның толық билігіне та-
быстауы; 4. корпорация не үкімет ұйымы белгілі 
бір уақытта сататын акциялар не облигациялар; 
5. корпорацияның не үкімет ұйымының кепілгер 
арқылы не жекеше орналастыру ар қы лы жаңа 
бағалы қағаздарды сатуы; 6. өн  ді  ріс көлемі)

выпуск акклиматизированный - бейімделген шы ға-
ры лым, қолайластырылған шығарылым (инвести ция-
лаушы тұлғалардан сапасы үшін жақсы баға алған, 
қайталама нарықта өтімді бағалы қағаздар)

выпуск акций - акциялар шығару
выпуск акций в обращение - айналысқа акциялар 
шығару

выпуск акций для бесплатного пропорционального 
распределения между акционерами - акционерлер 
арасында үйлесімді түрде тегін бөлу үшін акциялар 
шығару

выпуск акций для оплаты дивидендов - дивиденд-
тер ді төлеу үшін акциялар шығару

выпуск акций для продажи за наличные - қолма-қол 
ақшаға сату үшін акциялар шығару

выпуск акций для продажи с торгов - сауда-саттық-
тан сату үшін акциялар шығару

выпуск акций для распределения среди акционе-
ров - акционерлердің арасында бөлу үшін акциялар 
шығару (акционерлерге өз де рін де бар акциялар саны-
на сəйкес жаңа акциялар алуга құқық беретін акция-
лар шығару)

выпуск акций по курсу выше номинала - атаулы 
құнынан жоғары бағам бойынша акциялар шығару 

выпуск акций по курсу ниже номинала - атаулы 
құнынан төмен бағам бойынша акциялар шығару 

выпуск акций по номинальной стоимости - атаулы 
құны бойынша акциялар шығару

выпуск акций со скидкой - шегерімді акциялар 
шығару

выпуск акций через биржу - биржа арқылы акция-
лар шығару (компанияның өз акцияларын əлеуетті 
инвесторларға қор биржасында бағасын белгілеу 
жолымен ұсынуы)

выпуск банкнот - банкнот шығару
выпуск банкнот для замены существующих - қол-
да ныс тағы банкноттарды ауыстыру үшін банкноттар 
шығару

выпуск банкнот, не обеспеченные золотом - алтын-
мен қамтамасыз етілмеген банкноттар шығару

выпуск банковских карточек - банк карточкаларын 
шығару
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выпуск бесплатных акций - тегін акциялар шығару
выпуск бесплатных акций для акционеров ком-
пании с превращением резервов компании в ка-
питал - компанияның сақтық қорларын капиталға 
айналдыру арқылы ком па ния ның акционерлері үшін 
тегін акциялар

выпуск бесплатных акций для распределения среди 
акционеров - акционерлердің арасында бөлу үшін 
тегін акциялар шығару

выпуск бесплатных или льготных акций - тегін не-
месе жеңілдікті акциялар шығару

выпуск бессрочных об лигаций - мерзімсіз облигация-
лар шығару

выпуск брака - ақаулы өнім шығару
выпуск брошюры - кітапша шығару
выпуск бумажных денег - қағаз ақша шығару
выпуск в продажу - сатуға шығару 
выпуск в продажу лотерейных билетов - лотерея 
билеттерін сатуға шығару

выпуск в статистике - статистикадағы шығарылым
выпуск валовой - жалпы шығарылым 
выпуск внутренний - ішкі шығарылым
выпуск временных сертификатов на владение ак-
ция ми - акцияларды иелену үшін уақытша сертифи-
каттар шығару

выпуск вторичный - екінші қайтара шығару, қайтала-
ма шығарылым

выпуск второй - екінші шығарылым
выпуск годовой - жылдық шығарылым 
выпуск государственных долговых обязательств - 
мемлекеттік борышкерлік міндеттемелер шығару

выпуск государственных обли гаций на регулярной 
основе - тұрақты негіздегі мемлекеттік облигациялар 
шығару

выпуск двухвалютных облигаций - қос валюталы об-
лигациялар шығару

выпуск денег - ақша шығару
выпуск денег в обращение - айналысқа ақша шығару
выпуск депозитных расписок - депозиттік қолхаттар 
шығару

выпуск дисконтных облигаций на основе техники - 
техника негізінде дисконттық облигациялар шығару

выпуск для экспорта - экспорт үшін шығару
выпуск дневной - күндік шығарылым
выпуск долговых обязательств - борыш міндет теме-
ле рін шығару

выпуск долговых обязательств, размещае мых за 
пределами страны заемщика - қа рыз гер дің елінен 
тысқары орналасатын борышкерлік міндеттемелер 
шығару

выпуск еврооблигаций - еурооблигациялар шығару
выпуск займа - қарызхат шығару
выпуск закрытый - жабық шығарылым
выпуск из печати - баспадан шығару 
выпуск инструкций - нұсқаулықтар шығару
выпуск испытанный - сынаудан өткен шығарылым 

выпуск коммерческих ценных бумаг европейского 
типа - еуропалық үлгідегі коммерциялық бағалы қа-
ғаз дар шығарылымы

выпуск конверсионный - айырбасталымдық шыға-
рылым

выпуск льготных акций - жеңілдікті акциялар 
шығару

выпуск массовым тиражом - көпшілік таралыммен 
шығару

выпуск материальных ценностей из государствен-
ного резерва - мемлекеттік сақтық қордан ма те риал-
дық құндылықтар шығару

выпуск монет - тиын шығару, ақша шығару, мəнет 
шығару

выпуск муниципальных облигаций, состоящий 
из серийных облигаций и облигаций с фиксиро-
ванным сроком погашения - се рия лық облигация-
лар дан жəне өтеу мер зі мі тиянақталған облигация-
лардан тұ ра тын муниципалдық облигациялар шығару 
(АҚШ)

выпуск негосударственных ценных бумаг - беймем-
ле кет тік бағалы қағаздар шығару

выпуск неиспытанный - сынаудан өтпеген шыға ры-
лым

выпуск нерыночный - бейнарықтық шығарылым
выпуск нового займа - жаңа қарызхат шығару 
выпуск новый - жаңа шығарылым
выпуск новых акций - жаңа акциялар шығару
выпуск новых акций для акционеров по льготной 
цене - акционерлер үшін жеңілдікті бағамен жаңа 
акциялар шығару

выпуск новых акций для бес платного пропорцио-
нального распределения между акционерами - ак-
ционерлер арасында үйлесімді түрде тегін орналас-
тыру үшін жаңа облигациялар шығару

выпуск новых акций для бесплатного распределе-
ния между акционерами пропорционально доле 
каждого акционера - акционерлердің арасында 
əр  бір акционердің үлесіне мөлшерлес тегін бөлуге 
арналған жаңа акциялар шығару

выпуск новых акций для замены акций с истекаю-
щим сроком погашения - өтеу мерзімі өтіп бара 
жат  қан акцияларды ауыстыру үшін жаңа акциялар 
шығару

выпуск новых акций для имеющихся ак цио неров - 
бар акционерлер үшін жаңа акциялар шығару

выпуск новых акций для финансирования поглоще-
ния - жұтылуды (қосып алуды) қаржыландыру үшін 
жаңа акциялар шығару

выпуск новых акций на сво бодный рынок - еркін 
нарыққа арналған жаңа акциялар шығару

выпуск новых акций, пред лагаемых акцио нерам 
компании (по более низкой цене, чем рыночная) 
- ком па ния ның ак цио нер ле рі не ұсынылатын жаңа ак-
циялар шы ға ру (на рық тық бағадан неғұрлым төмен 
ба ға мен)
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выпуск новых облигаций в обмен на старые - ескі 
облигацияларға айырбастау үшін жаңа облигациялар 
шығару

выпуск новых обли гаций на свободный рынок - 
еркін нарыққа арналған жаңа облигациялар шығару

выпуск новых привилегиро ванных акций, погаша-
емых по высокой цене при поглощении компании 
- компанияның жұтылуы кезінде жоғары бағамен 
өтелетін артықшылықты жаңа акциялар шығару

выпуск новых ценных бумаг - жаңа бағалы қағаздар 
шығару (корпорация бірінші рет сататын акциялар 
не облигациялар)

выпуск новых ценных бу маг для погашения бумаг с 
истекаю щими сроками - мерзімі біткен қағаздарды 
өтеу үшін жаңа бағалы қағаздар шығару

выпуск новых ценных бу маг, который может быть 
аннулиро ван в случае неудачи с подпиской - жа-
зылыс сəтсіз болған жағдайда күшін жоюға болатын 
жаңа бағалы қағаздар шығару

выпуск облигаций - облигациялар шығару
выпуск облигаций выигрышного займа - ұтыс қа-
рыз хат облигацияларын шығару

выпуск облигаций промышленных компаний - өнер-
кə сіп компанияларының облигацияларын шығару

выпуск облигаций с пер воочередным правом тре-
бования против имущества компании - компания 
мүлкінің орнына бірінші кезекте талап етуге құқылы 
облигациялар шығару

выпуск облигаций с плавающей процентной став-
кой - пайыздық мөлшерлемесі ауытқымалы облига-
циялар шығару

выпуск облигаций с пре мией - сыйлықақылы облига-
циялар шығару

выпуск обыкновенных акций для размещения сре-
ди существующих акционеров по льготной цене 
- қазіргі акционерлердің арасында жеңілдікті ба ға мен 
орналастыру үшін кəдуілгі облигациялар шығару

выпуск оптимальный - оңтайлы шығарылым
выпуск открытый - ашык шығарылым
выпуск первичный - бастапқы шығарылым
выпуск первый - бірінші шығарылым
выпуск по курсу выше номинала - атаулы құнынан 
жоғары бағам бойынша шығару

выпуск по курсу ниже номинала - атаулы құнынан 
төмен бағам бойынша шығару

выпуск по номинальной стоимости - атаулы құны 
бойынша шығару

выпуск по принципу крана - шығыран қағидаты бо-
йынша шығару (бірінші сыныпты ба ға лы қа ғаз дар-
дың бағасына ықпал ету үшін таңдаулылар арасын-
да таратылатын мемлекеттік бағалы қағаздар не 
қа зы на шы лық билеттер шығару)

выпуск положительный - жағымды шы ға ры лым
выпуск потенциальный - əлеуетті шығарылым, мүм-
кіндікті шығарылым

выпуск прав - құқықтарды шығару (компания ак цио-
нер ле ріне артықшылықпен сатып алу құқығын бере 
отырып жаңа акциялар шығару)

выпуск прейскуранта - прейскурант шығару, бағалық 
шығару

выпуск пресс-релиза - баспасөз хабарламасын  
шығару

выпуск рекламы - жарнама шығару
выпуск с премией - сыйлықақымен шығару
выпуск серии об лигаций - облигациялар сериясын 
шығару

выпуск серийный - сериялы шығарылым
выпуск со скидкой - жеңілдікпен шығару
выпуск совокупный - жиынтық шығарылым
выпуск спекулятивных бумаг - алып-сатарлық қа ғаз-
дар шығару

выпуск среднесрочных ценных бумаг, обеспеченных 
ипотеками - ипотекамен қамсыздандырылған орта 
мерзімді бағалы қағаздар шығару

выпуск товаров для свободного обращения - еркін 
айналыс үшін тауарлар шығару

выпуск торговой фирмой чеков определенной стои-
мости - сауда фирмасының белгілі бір құндағы чек-
тер шығаруы

выпуск условный - шартты шығарылым
выпуск услуг по операциям с недвижимым имуще-
ством - жылжымайтын мүлікпен жасалатын опера-
циялар бойынша қызметтер көрсету шығарылымы

выпуск услуг финансов, кредита, страхования, пен-
сионного обеспечения - қар жы, несие, сақтандыру, 
зейнетақымен қам сыз дан ды ру қызметтерін көрсету 
шығарылымы

выпуск ценных бумаг - бағалы қағаздар шығару, баға-
лы қағаздар шығарылымы

выпуск ценных бумаг банком с гарантией их по-
купки по фиксированной цене - банктің тиянақты 
ба ға мен сатып алу кепілдігі бар бағалы қағаздар 
шығаруы

выпуск ценных бумаг в качестве долговых обяза-
тельств - банктің борышкерлік мін дет те ме ретінде 
бағалы қағаздар шығаруы

выпуск ценных бумаг в ожи дании резкого повыше-
ния цен - баға күрт көтеріледі деген үмітпен бағалы 
қағаздар шығару

выпуск ценных бумаг в форме записи по счетам - 
шоттар бойынша жазба нысанында бағалы қағаздар 
шығару

вы пуск ценных бумаг по инициативе инвес тора - 
ин вес тордың бастамасы бойынша бағалы қағаздар 
шығару 

выпуск ценных бумаг по курсу выше номинала - 
атаулы құнынан жоғары бағам бойынша бағалы қа-
ғаз дар шығару

выпуск ценных бумаг по курсу ниже номинала - 
атау лы құнынан темен бағам бойынша бағалы қа ғаз-
дар шығару

выпуск ценных бумаг по номиналу - атаулы құны бо-
йынша бағалы қағаздар шығару

выпуск ценных бумаг по но минальной стоимости - 
атаулы құны бойынша бағалы қағаздар шығару
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выпуск ценных бумаг по цене выше номинала - 
атау лы құнынан жоғары баға бойынша бағалы қа ғаз-
дар шығару

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

выпуск ценных бумаг при согласованных условиях 
реали зации - келісілген өткізу шартымен бағалы 
қағаздар шығару 

выпуск ценных бумаг путем публичных торгов - жа-
рия сауда-саттық жолымен бағалы қағаздар шығару 

выпуск ценных бумаг с дисконтом - дисконтты баға-
лы қағаздар шығару 

выпуск ценных бумаг с заранее обеспеченным раз-
мещением - күні бұрын орналастырумен қамтамасыз 
етілген бағалы қағаздар шығару

выпуск ценных бумаг с нулевым купоном - нөл ку-
понды бағалы қағаздар шығару

выпуск ценных бумаг с оплатой наличными - қол-
ма-қол ақшалай төленетін бағалы қағаздар шығару

выпуск ценных бумаг с плавающей процентной 
ставкой - пайыздық мөлшерлемесі ауытқымалы ба-
ға лы қағаздар шығару

выпуск ценных бумаг с по мощью торгов - сауда-сат-
тық тың көмегімен бағалы қағаздар шығару

выпуск ценных бумаг с упрощенной регистрацией - 
тіркеуі оңайлатылған бағалы қағаздар шығару

выпуск ценных бумаг с целью мобилизации средств 
- қаражатты жұмылдыру мақсатымен бағалы қа ғаз-
дар шығару 

выпуск ценных бумаг сверх утвержденной суммы - 
бекітілген сомадан тыс бағалы қағаздар шығару 

выпуск ценных бумаг, не подлежащих государствен-
ной регулировке - мемлекеттік тіркеуге жатпайтын 
бағалы қағаздар шығару

выпуск ценных бумаг со скидкой - шегерімді бағалы 
қағаздар шығару 

выпуск циркуляра - өкімхат шығару
выпускаемые банк ноты - шығарылатын банкноттар
выпускаемые органами власти шта тов и муниципа-
литетами ценные бума га, по которым ожидается 
получение дохода - штаттардың билік органдары 
мен муниципалитеттер шығаратын, табыс алынады 
деп күтілетін бағалы қағаздар (АҚШ)

выпускаемый местными органами власти до эмис-
сии займа - жергілікті билік органдары қарызхат 
эмиссиясына дейін шығаратын

выпускать - шығару (қарызхат, акция) 
выпускать акции выше номинала - атаулы құнынан 
жоғары акциялар шығару

выпускать акции ниже номинала - атаулы құнынан 
төмен акциялар шығару

выпускать акции по номиналу - атаулы құны бо-
йынша акциялар шығару

выпускать в обраще ние - айналысқа шығару
выпускать деньги - ақша шығару
выпускать деньги в обращение - айналысқа ақша 
шығару

выпускать дополнитель ные облигации в рамках 
существующего займа - қол да ныс та ғы қарызхат 
шеңберінде қо сым ша облигациялар шығару

выпускать заем - қарызхат шығару
выпускать заем для свобод ного обращения - еркін 
айналыс үшін қарызхат шығару

 выпускать заемный ка питал в дополнение или на 
основе акций - толықтыру ретінде немесе акция-
лар негізінде қарыз капиталын шығару (капиталды 
толықтыру үшін)

выпускать заемный ка питал на базе акций - акция-
лар негізінде қарыз капиталын шығару

выпускать на рынок - нарыққа шығару
выпускать новый заем - жаңа қарызхат шығару
выпускать облигации - облигациялар шығару
выпускать об лигации взамен существующих, по ко-
торым истекает срок - мерзімі өткен қолданыстағы 
облигациялардың орнына облигациялар шығару

выпускать прейскурант - прейскурант шы ға ру, 
бағалық шығару

выпускать серию об лигаций - облигациялар серия-
сын шығару

выпускать ценные бумаги для финансирования 
фиксированных акти вов - тия нақ тал ған активтерді 
қаржыландыру үшін ба ға лы қағаздар шығару

выпускать ценные бумаги с гаран тией их по-
купки по фиксированной цене в случае невоз-
можности разме щения - орналастыру мүмкін 
болмаған жағдайда тиянақталған бағамен сатып алу 
кепілдігімен бағалы қағаздар шығару

выпускать ценные бумаги с последующей продажей 
инвесторам на других условиях - инвесторларға 
кейіннен басқа бір шарттармен сатылатын бағалы 
қағаздар шығару

выпускающий - шығарушы
выпускники университетов США, нанятые банка-
ми и брокерами для ведения операций на фондо-
вом рынке - банктер мен брокерлер қор на ры ғын да 
операциялар жүргізу үшін жалдаған АҚШ уни вер си-
тет те рі нің түлектері

выпускной курс облигаций - облигациялар дың шы-
ға ры лым бағамы (эмитент облигацияны алғашқы 
сатып алушыға сататын баға)

выпушенные и не погашенные акции - шы ға ры лып, 
өтелмеген акциялар

выпушенные и проданные инвесторам акции ком-
пании - компанияның шығарылып, инвесторларға 
са тыл ған акциялары 

выпушенный акционерный капитал - шығарылған 
акционерлік капитал

выпущенная ценная бу мага - шығарылған бағалы 
қағаздар

выпущенные акции - шығарылған акциялар
выпущен ные акции, не выкупленные компа нией - 
компания сатып алмаған шы ға рыл ған акциялар

выпущенные в обращение деньги - ай на лыс қа шы ға-
рыл ған ақша 
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выпущенные в раз мере уставного капитала акции 
ком пании, не выкупленные самой ком панией - 
компанияның жарғылық капиталы мөлшерінде ай на-
лыс қа шығарылған, компанияның өзі сатып алмаған 
акциялары

выпущенный акцио нерный капитал - шыға рылған 
акционерлік капитал

выпущенный в обраще ние - айналысқа шығарылған
выпущенный государ ством - мемлекет шығарған
выпущенный по подписке - жазылыс бойынша шы ға-
рылған

выпущенный по подписке акционерный капитал - 
жазылыс бойынша шығарылған акционерлік капитал

выпущенный с об ратной силой - кері қолда нылу 
күші мен шығарылған 

выпу щенный солидной компанией и имею  щий ак-
тивный вторичный рынок (о ценных бумагах) - са-
ли қа лы компания шы  ғар ған жəне белсенді қай та ла ма 
нарығы бар (ба ға лы қағаздар туралы)

выработка - өндірім, өнім, дайын өнім
выработка валовая - жалпы өндірім
выработка годовая - жылдық өндірім, бір жылғы өн-
дірім

выработка дневная - күндік өндірім, бір күнгі өндірім
выработка ежегодная - жыл сайынғы өндірім
выработка навыка - машық қалыптастыру 
выработка сменная - ауысымдық өндірім
выработка средняя - орташа өндірім
выработка часовая - сағаттық өндірім, бір сағаттағы 
өндірім

выработка нормы - жұмыс мөлшерін орындау
вы равненные проценты - теңестірілген па йыздар
выравнивание - теңестіру
“выравнивание в течение дня” - “күн бойына те ңес-
тіру”

выравнивание ва лютных курсов - ва лю та лық бағам-
ды теңестіру

выравнивание выплаты - төлемдерді бірдей ету
выравнивание дивидендов - дивидендтерді теңестіру
выравнивание доходов - табысты теңестіру
выравнивание колебаний - ауытқуларды теңестіру
выравнивание платежных балансов - төлем теңге-
рім дерін теңестіру

выравнивание поку пок и продаж ценных бумаг - 
бағалы қағаздарды сатып алу мен сатуды теңестіру

выравнивание соотношения между спросом и пред-
ложением - сұраныс пен ұсыныс арасындағы ара қа-
ты насты теңестіру

выравнивание тарифов - тарифтерді теңестіру
выравнивание финансовых затрат - қаржы шы ғы-
нын теңестіру

выравнивание цен - бағаны теңестіру
выравнивать рыночную конъ юнктуру - нарықтық 
жағдаятты теңестіру

выравнивать цены - бағаны теңестіру
выражать - тұлғалау
выражать в валюте - валютада тұлғалау

выражать в постоянных ценах - тұрақты бағамен 
тұлғалау

выражать номинал ссуды в валюте - не сие нің атаулы 
құнын валюта түрінде тұлғалау

выражение в процентах - пайыздар түрінде тұлғалау
выражение доверия - сенім білдіру 
выражение интереса - мүдде білдіру
выражение недоверия - сенімсіздік білдіру
выражение общего мнения - ортақ пікірді білдіру
выражение приближенное - жуықтама тұлғалау
выражение протеста - наразылық білдіру
выражение протеста в письменной форме - жазбаша 
нысанда наразылық білдіру

выражение согласия на продажу валюты по пред-
ложенному курсу - валютаны ұсынылған бағам бо-
йынша сатуға келісім білдіру (келісу)

выражение уверенности - сенімділік білдіру
выражение численное - сандық тұлғалау
выраженный в иенах - иена түрінде тұлғаланған
выраженный в иностранной валюте - шетел валюта-
сымен тұлғаланған

выручка - ақшалай түсім (кəсіпорын, фирма, кəсіпкер 
тауарларды сатудан, қызметтерді көрсетуден 
алған ақшалай қаражат, өт кі зу ден түскен ақша; 
белгілі бір есепті кезеңде орындалған өнім сатудың 
жиынтық көлемі)

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 наличными от облигационного займа - об-
ли га ция лық қарызхаттан түскен қолма-қол ақшалай 
түсім

выручка общая - ортақ түсім
выручка от про дажи пакета облигаций, используе-
мая для покупки пакета других обли гаций - обли-
гациялар пакетін сатудан түскен, басқа облигациялар 
пакетін сатып алуға пайдаланылатын ақшалай түсім

выручка предполагаемая - ұйғарынды түсім
выручка расчетная - есептік түсім
выручка сводная - жинақтама түсім
выручка сокрытая - жасырылған түсім
выручка суточная - тəуліктік түсім
выручка текущая - ағымдағы түсім
выручка чистая - таза түсім ақша (дисконтты 
шегеріп тастағандағы вексель сомасы)

высвобождать деньги - ақша босатып алу
высвобождать сумму - соманы босатып алу 
высвобождение - босатып алу, босату
высвобождение денег - ақшаны босату
высвобождение ка питала - капиталды босату
высвобождение ликвидных средств - өтімді қара жат-
ты босатып алу 

высвобождение ликвидных средств банка - банктің 
өтімді қаражатын босату
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высвобождение материальных ресурсов - материал-
дық ресурстарды босатып алу

высвобождение персонала - қызметкерлерді босатып 
алу

высвобождение работников - қызметкерлерді босатып 
алу, қызметкерлерді қысқарту

высвобождение рабочей силы - жұмыс күшін боса-
тып алу

высвобождение ресурсов - ресурстарды босатып алу
высокая конъюнктура - жоғары жағдаят
высокая ликвидность - жоғары өтімділік, жоғары 
өтемпаздық

высокая номинальная про центная ставка - жоғары 
атаулы пайыздық мөлшерлеме

высокая норма прибыли - пайданың жоғары нормасы
высокая профессиональная квалификация - жоғары 
кəсіби біліктілік

высокая процентная ставка - жоғары пайыздық 
мөлшерлеме

высокая реаль ная процентная ставка - жоғары 
нақты пайыздық мөлшерлеме

высокая степень риска - тəуекелдің жо ға ры деңгейі, 
жоғары деңгейдегі қатер (жа ңа дан құ ры ла тын 
нарықтардағы жалпы тұ рақ сыз дық жағдайында 
инвестиция салумен байланысты залал шегу ық ти-
мал ды ғы ның жо ға ры болуы) 

высокая стоимость денег - ақшаның жоғары құны
высокая цена - жоғары баға
высокая ценность - жоғары құндылық
“высокие финансы” - “ірі ауқымды қаржы”
высокий валютный курс - жоғары валюталық бағам
высокий кредит - жоғары несие (банк ісінде: клиент-
ке берілетін несиенің ең көп сомасы; қаржыда: ком-
пания жеткізушіден бір жолғы алуы мүмкін сауда 
несиесінің ең көп сомасы)

высокий процент для деби тора - дебитор үшін 
жоғары пайыз

высокий уровень гарантии - кепілдіктің жоғары 
деңгейі

высокий флайер - жоғары флайер (бағасы жоғары 
жəне аса қатерлі, қысқа мерзімде күрт жоғары 
көтеріліп, күрт төмен түсетін акциялар)

высоко котирующа яся ценная бумага - жоғары 
бағаланатын бағалы қағаз

высокодоходная деятельность - мол табысты қызмет, 
табысы мол қызмет

высокодоходная, но нена дежная облигация - табысы 
жоғары, бірақ сенімсіз облигация

высокодоходная облигация корпорации с кредит-
ным рейтингом ниже инвестиционного уровня 
- несиелік рейтингі инвестициялық деңгейден төмен 
корпорацияның табысы жоғары облигациясы

высокодоходная облигация, потерявшая уровень 
рейтинга, приемлемый для инвесторов - инвестор-
лар үшін қолайлы рейтинг дең ге йін жоғалтқан табы-
сы жоғары обли гация

высокодоходные инвестиционные компании - табы-
сы мол инвестициялық компаниялар

высокое профессиональное мастерство - жоғары 
кəсіптік шеберлік

высококачественный - жоғары сапалы
высококвалифицированный - аса білікті
высококвалифицированный рабочий - аса білікті 
жұмысшы, біліктілігі жоғары жұмысшы

высококвалифицированный специалист - аса білікті 
маман, біліктігі жоғары маман

высококонкурентные международные рынки - 
бəсекелестігі жоғары халықаралық нарықтар

высоколевереджированный банк - жоғары деңгейде 
левереджделген банк

высоколиквидные - өтімділігі жоғары
высоколиквидные ценные бумаги - өтім ді лі гі 
жоғары бағалы қағаздар 

высокооплачиваемый - мол ақы төленетін
высокопоставленный - жоғары лауазымлы 
высокопробная сталь - сынақтамасы жоғары болат
высокопробное золото - сынақтамасы жоғары алтын
высокоразвитый - жоғары дамыған
высокорентабельный - тиімділігі жоғары
высокорискованные активы - қауіп-қатері жоғары 
активтер

высокорискованные забалансовые статьи - қауіп-
қатері жоғары теңгерімнен тысқары баптар

высокоспециализированный - жоғары дəрежеде 
маманданған

высокотехнологичная электронная система - 
жоғары технологиялы электронды жүйе

высокотехнологичные акции - жоғары технология лы 
акциялар (жоғары технологиялар саласында іс тей-
тін компаниялардың акция лары)

высокотехнологичный - жоғары техно ло гия лық 
высокоэффективный - барынша тиімді, аса тиімді
выставить счет - шот ұсыну
выставка - көрме
выставка всемирная - дүниежүзілік көрме
выставка ежегодная - жыл сайынғы көрме
выставка закрытая - жабық көрме
выставка зарубежная - шетелдік көрме
выставка изобретений - өнертабыстар көрмесі
выставка коллективная - ұжымдық көрме
выставка международная - халықаралық көрме
выставка местная - жергілікті көрме
выставка национальная - ұлттық көрме
выставка новинок - жаңалықтар көрмесі
выставка оборудования - жабдықтар көрмесі
выставка образцов - үлгілер көрмесі
выставка отраслевая - салалық көрме
выставка передвижная - жылжымалы көрме, көшпелі 
көрме

выставка постоянная - тұрақты көрме
выставка рекламная - жарнамалық көрме
выставка совместная - бірлескен керме
выставка специализированная - маман дан ды рылған 
көрме

выставка универсальная - əмбебап көрме
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выставка экспонатов - экспонаттар көрмесі, экспо-
наттар қою

выставка юбилейная - мерейтойлық көрме 
выставка-продажа - сатылым-көрме
выставка-ярмарка - жəрмеңке-көрме
выставление - ұсыну 
выставление ак кредитива - аккредитив ұсыну
выставление банковской тратты - банк траттасын 
ұсыну

выставление кандидатуры - кандидатура ұсыну
выставление на аукционе - аукционға кою
выставление на продажу - сатуға қою
выставление на торги - сауда-саттыққа қою
выставление счета - шот ұсыну
выставление счета за проделанную работу - атқа-
рыл ған жұмыс үшін шот ұсыну

выставление тратты - тратта ұсыну
выставление формального запроса на покупку цен-
ной бумаги - бағалы қағаздарды сатып алуға ресми 
сұрау салу

выставление чека - чек ұсыну
выставление экспонатов - экспонаттарды қою
выставление экспонатов на выставке - көрмеде экс-
понаттар қою

выставленный вексель - ұсынылған вексель
выставленный чек - ұсынылған чек
выставлять - ұсыну 
выставлять аккредитив - аккредитив ұсыну
выставлять бланковый вексель - бланкілік вексель 
ұсыну

выставлять вексель - вексел ұсыну
вы ставлять документ против акцепта - акцептінің 

(ризалық берудің) орнына құжат ұсыну
выставлять на продажу - сатуға ұсыну
выставлять на торги - сауда-саттыққа ұсыну
выставлять неверный счет - рас емес (өтірік) шот 
ұсыну

выставлять обратный перевод ный вексель - кері ау-
дарма вексель ұсыну

выставлять платеж ное поручение - төлем тапсырма-
сын ұсыну

выставлять ретратту - ретратта ұсыну
выставлять счет - шот ұсыну
выставлять тратту - тратта ұсыну
выставлять тратту в фунтах стерлингов - стерлинг 
фунт түрінде тратта ұсыну

выставлять тратту, сроч ную по предъявлении - көр-
се ту бойынша мерзімді тратта ұсыну

выставлять чек - чек ұсыну
выставлять чек на банк - банкке чек ұсыну
выставочный - көрмелік
выступать в роли ссудо дателя - несие беруші рөлінде 
əрекет ету

выступать инициатором - бастамашы болу
выступать поручителем - кепілші болу
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 проба золота (99,9%) - жоғары сынамалы ал-
тын (99,9%)

высшая ставка - жоғары мөлшерлеме
высшая судебная инстанция - жоғары сот инстан-
циясы

высшая точка курса акций - акциялар бағамының 
жоғары межелі

высшая цена - жоғары баға
высшего качества - жоғары сападағы (бағалы қағаз-
дар жəне ақша нарығының басқа да құралдары ту-
ралы)

высшее должностное лицо - жоғары лауазымды тұлға
высшее звено управления - басқарудың жоғары буыны 
высшие правительственные лица - жоғары үкіметтік 
тұлғалар 

высший - жоғары
высший административный эшелон - жоғары əкім-
шілік шоғыры

Высший арбитражный суд (ВАС) - Жоғары төрелік сот
Высший аттестационный комитет (ВАК) - Жоғары 
аттестациялық комитет

высший законодательный орган - жоғары заң шыға-
ру шы орган

высший курс ценных бумаг - бағалы қағаздардың жо-
ға ры бағамы

высший начальствующий состав - жоғары басшы 
құрам

высший рейтинг агентства “Стандард энд Пур” - 
“Стандард энд Пур” агенттігінің жоғары рейтингі 
(облигациялар мен артықшылықты акциялар үшін)

высший руководитель банка - банктің жоғары бас-
шысы

высший управленческий персонал банка - банктің 
жоғары дəрежелі басқарушы қызметкерлері

высший уровень - жоғары деңгей 
высший уровень курсов акций - акциялар бағамының 
жоғары деңгейі 

Высший экономический совет при Президенте 
Республики Казахстан - Қазақстан Республикасы 
Президентінің жанындағы Жоғары экономикалық 
кеңес (Экономикалық кеңесші орган)

высший эшелон власти - жоғары билік шоғыры
высылать перевод - аударма салып жіберу
высылка - 1) жөнелту, жіберу (поштамен салып 
жіберу, поштамен жөнелту); 2) жер аудару (сот-
талушыны жазалау шараларының бір түрі, оның 
тұрғылықты мекеніне тұ ру ға белгілі бір мерзімге 
тыйым салып, жат жерге аудару) 

высылка авизо - авизо жіберу
вытеснение посредством снижения цены - бағаны 
төмендету арқылы ығыстыру
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вытеснение с рынка - нарықтан ығыстыру 
вытеснение с рынка ценных бумаг - бағалы қағаз дар-
ды нарықтан ығыстыру 

вытеснение спекулянтов с рынка - алып-сатарларды 
нарықтан ығыстыру (бағалы қағаздардың құн сыз да-
нуы на немесе тауар бағасының төмендеуіне байла-
нысты) 

“вытряхивание” - “сілкілеу”, “щаңын қағу” (бир-
жада бағамның құлдырауы салдарынан ұсақ ин вес-
тор лар дың күйзелуі, алып-сатарлардың нарықтан 
ығыстырылуы)

“выход” - “шығу” (“тəуекелдік” қар жы лан ды ру дың 
аяқталу сатысы, мұнда инвестор жаңа компанияға 
салымды акцияларды жо ға ры бағамен сату жолы-
мен іске асырады)

“выход в народ” - “ел қатарына қосылу” (бұ рын жеке 
меншікте болған фирманың ак ция ла рын эмиссиялау 
жəне ашық сату операциясы)

выход в отставку - отставкаға шығу, қызметін доғару
выход в тираж - таралымға шығу
выход годного - жарамдылық түсімі (акцияға шақ қан-
да ғы түсім; дивидендтің бір акцияға шаққандағы 
акция құнына қатынасы, табыстың салыстырмалы 
үлесі)

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 золота из сокровища - алтынның қазынадан 
шығып қалуы

выход из ассоциации - қауымдастықтан шығу
выход из договора - шарттан шығу
выход из затруднения - қиыншылықтан шығу
выход из консорциума - консорциумнан шығу
выход из огня - оттан шығу (бизнес жаргоны: қаржы 
жөнінен қиын жағдайға тап болған компанияны 
қайта құру үдерісі)

выход из организации - ұйымнан шығу
выход из отрасли - саладан шығып кету
выход из печати - басылып шығу
выход из положения с честью - қиыншылықтан абы-
роймен шығу

выход из системы - жүйеден шығу
выход из состава - құрамнан шығу
выход из товарищества - серіктестіктен шығу
выход из-под контроля - бақылаудан шығу
выход на международный рынок - ха лық ара лық 
нарыққа шығу

“выход на публику” - “көпшілікке шығу”, “көпшілік 
қатарына қосылу” (бұрын жеке меншікте болған 
фирманың акцияларын эмиссиялау жəне ашық сату 
операциясы)

выход на фондовый рынок - қор нарығына шығу
выход экономики из кризиса - экономиканың дағ да-
рыс тан шығуы

выходить из консорциума - консорциумнан шығу

выходить на рынок - нарыққа шығу
выходная стоимость - ұйғарынды құн
“выходная цена” - “ұйғарынды баға”
выходное пособие - жұмыстан босатылу жəр дем ақы-
сы (еңбек құқығында - қыз мет кер ге белгілі бір негіз 
бойынша жұмыстан бо са тыл ған да төленетін бір 
жолғы жəрдемақы, ақшалай сома)

выходной день - демалыс күні (еңбек құ қы ғын да - 
заңнамамен, ішкі еңбек тəртібімен немесе ауысым 
кестесімен белгіленген ты ны ғу күндері) 

выходной лимит - ұйғарынды лимит
выходные банковские документы - банктің шығыс 
құжаттары

выходящие в тираж обли гации - таралымға шығатын 
облигациялар

вычеркивать из официального списка - ресми 
тізімнен сызып тастау

вычет - ұстап қалу, шегеру, шегеріс
вычет единый - бірыңғай шегеріс
вычет из зарплаты - жалақыдан ұстап қалу
вычет из зарплаты в фонд социального обеспече-
ния - жалақыдан əлеуметтік қамсыздандыру қорына 
ұстап қалу

вычет из облагаемого дохода - салық салынатын та-
быстан ұстап қалу

вычет из прибыли - пайдадан шегеріс
вычет компенсационных расходов - өтемақылық 
шығысты шегеру

вычет налогов - салықты шегеру, салық шегерісі
вычет налоговый - салықтық шегеріс
вычет по основным средствам - негізгі құрал-жабдық 
бойынша шегеріс

вычет по отчислениям в резервные фонды - сақтық 
қорларға аударым бойынша шегеріс

вычет по процентам - пайыз бойынша шегеріс
вычет по сомнительным долгам - күмəнді борыштар 
бойынша шегеріс

вычет постоянный - тұрақты шегеріс
вычет принудительный - мəжбүрлемелі шегеріс
вычет процентный - пайыздық шегеріс
вычет процентов - пайызды шегеру
вычет расходов - шығысты ұстап қалу
вычет с процента по закладной - кепілхат бойынша 
пайыздан шегеру

вычет специальный - арнаулы шегеріс
вычет штрафов - айыппұлды шегеру
вычеты из валовой прибыли - жалпы пайдадан 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 
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вычисление стоимости - құнын есептеу
вычисленный доход - есептелген табыс
вычислительная сеть - есептеу желісі
вычислительная система - есептеу жүйесі
вычислительная система коллективного пользова-
ния - ұжымның пайдалануындағы есептеу жүйесі

вычислительная техника (ВТ) - есептеу техникасы
вычислительные машины - есептеу машиналары
вычислительный - есептеу
вычислительный процесс - есептеу үдерісі
вычислительный центр (ВЦ) - есептеу орталығы
вычислительный центр коллективного пользова-
ния - ұжымның пайдалануындағы есептеу орталығы

вычислять - есептеп шығару
вычислять процен ты - пайыз есептеу
вычислять сложные про центы - күрделі па йыз есептеу
вычитание скидки - шегерімді ұстап қалу
вычитать - ұстап қалу, шегеру
вычитать дисконт - дисконтты шегеру
вычитать из зарплаты - жалақыдан ұстап қалу, 
жалақыдан шегеру

“выше курса” - “бағамнан жоғары” (опцион шар-
тымен жасалатын сауда тікелей саудадан тиімді 
болғанда опционның белгіленген бағамнан жоғары 
белгіленуі)

выше линии - сызықтан жоғары (1. ком па ния ның пай-
дасы мен залалы шотында көлбеу сызықтан жоғары 
жазылатын жазбалар; 2. бұқаралық ақпарат құ-
рал да рын да жар на ма ға жұмсалатын шы ғын дар ды 
таң ба лау; 2. ұлттық шоттарда мем ле кет тік бюд-
жет тің теңгерімдік баптары бойынша кірісімен 
байланысты трансакцияларды таңбалау)

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 - дү ние жү зі лік 
стандарттар деңгейінен жоғары болу

вышестоящий орган - жоғары тұрған орган
выявление - анықтау

выявление возможности - мүмкіндікті анықтау
выявление злоупотреблений - теріс пай да ла ну шы-
лық ты анықтау, жолсыздықтарды анықтау

выявление нарушений законности - заң ды лық тың 
бұзылуын анықтау

выявление неудовлетворительных потребностей - 
қанағаттандырылмайтын қа жет ті лік ті анықтау

выявление потенциальных заказчиков - əлеуетті 
тапсырыс берушілерді анықтау

выявление потенциальных запасов - əлеуетті қор-
лар ды анықтау 

выявление преступлений, связанные с неуплатой 
налогов - салық төлемеуге байланысты қыл мыс тар-
ды анықтау

выявление расхождений - алшақтықты анықтау
выявление цены финан сового инструмента в ходе 
свободно го биржевого торга - еркін биржалық 
сауда-саттық барысында қаржы құралының бағасын 
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 - қо ғам дық пікір ді 
анықтау 

выяснение отношений - қарым-қатынасты айқындау
выяснение ситуации - жағдайды анықтау
выяснение точек зрения - көзқарастарды анықтау
вэлфер - вэлфер (ақшалай нысандағы əлеу мет тік 
жəрдемақы)

вязкий рынок - тұтқыр нарық, тұтқыр базар
вялая конъюнктура рынка - сылбыр нарық жағ-
дая ты (сұраныс пен іскерлік белсенділік деңгейінің 
төмендеуімен, мəміле санының азаюымен, тауарлар 
мен көрсетілетін қыз мет тер дің белгілі бір түрлері 
бағасының тө ме н деуімен сипатталатын жағдай)

вялое настроение рынка - нарықтың сылбыр ауаны
вялость - сылбырлық
вялость рынка - нарықтың сылбырлығы
вялый - сылбыр (нарық туралы)
“вялый” рынок - “сылбыр” базар, “сылбыр” нарық 

(белсенділігі төмен нарық)
вялый спрос - сылбыр сұраныс

Г
ГААП - ГААП (АҚШ-та бухгалтерлік есептің ортақ 
қағидаты мен ережелері)

ГАБ (Генеральное соглашение о взаимствовании) - 
ГАБ (Өзара қарыз беру туралы бас келісім)

гавань налоговая - салық айлағы (салық деңгейі 
бір  ша ма төмен жəне басқа жерлерде жоқ салық 
жеңілдіктері қолданылатын аумақ)

газета - газет
газета “Ллойдс” - “Ллойдс” газеті

газета ежедневная - күнделікті газет
газета еженедельная - əр апталық газет
газета многотиражная - көп таралымды газет
газета оппозиционная - оппозициялық газет
газета правительственная - үкімет газеті
газета с болыпим тиражом - таралымы көп газет
газета “Файнэншел тайме” - “Файнэншел таймc” 
газеті (Ұлыбритания)

газета финансовая - қаржы газеті
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газета экономическая - экономикалық газет
газетно-издательская компания - газет-баспа компа-
ниясы

галантерея - галантерея (1. жеке басқа қа жет зат-
тар болып табылатын тауарлар тобы: галстук, 
жіп, қолғап, шалма, қалта, т.б.; 2. сұхбаттасқа 
əдет те жайсыз хабарды немесе əрекетті жет кі зер-
дің алдында жорта жылы лебіз айту) 

галопирующая инфляция - өршімелі инфляция 
(жоғары қарқынмен өсе түскен инфляция)

Гамбургская методика - Гамбурггік əдістеме (ағым да-
ғы шоттар бойынша пайыз есеп теу дің Гамбургтік 
əдісі)

Гамбургский метод - Гамбурггік əдіс (де по зит тік 
салым бойынша пайыз есептеудің ең кең таралған 
əдісі)

ган джампинг - ган джампинг (1. қалың жұрт шы лық-
қа ашылар алдында ақпаратты пайдаланып бағалы 
қағаздармен сауда жасау; 2. сақтандыру кезінде 
тір кеу аяқталғанға дейін сатып алу ордерлерін заң-
сыз талап ету)

гап - гап (биржалық тауар бағасының күрт төмен деуі 
немесе жоғарылауы)

гараж - гараж (жаргон сөз: салықты азайту мақ са ты-
мен активтерді не пассивтерді бас қа орталыққа не 
бас қа компанияға аудару)

гарант - кепілгер (кепілдік беруші мемлекет, заңи не-
месе жеке тұлға: біреудің алған борышын ол қай-
тар ма ған жағдайда төлеуге кепілдік беруші)

гарант, берущий на себя обязательство купить цен-
ные бумаги в случае их неразмещения - бағалы 
қа ғаз дар орналастырылмаған жағдайда оларды сатып 
алу мін деттемесін мойнына алған кепілгер

гарант выпуска - шығарылым кепілгері (бағалы қа ғаз-
дар шығарылымын бастапқы базарға орналастыру-
ды қамтамасыз етуші несие-қаржы мекемесі)

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 размещения займа - қарызды орналастыру 
кепілгері 

гарант со стороны - сырттай кепілгер (кепілгер болу-
шы, бірақ шарт тарабына жатпайтын тұлға)

гарант совместный - бірлескен кепілгер 
гарант чека - чек кепілгері
гарантии земельные - жер кепілдіктері
гарантии иностранным инвесторам - шетел дік ин-
вес торларға берілетін кепілдіктер

гарантии подразумеваемые - ұйғарымды кепілдіктер
гарантии процессуальные - іс жүргізу кепілдіктері
гарантии социальные - əлеуметтік кепілдіктер
гарантийная маржа - кепілдікті маржа (бе ріл ген несие 
үшін салынған кепілзаттың құны мен несиенің өзінің 
шамасы арасындағы айырма)

гарантийная надпись банка на векселе - банктің 
вексельдегі кепілдік жазбасы

гарантийная сумма - кепілдікті сома
гарантийное обслуживание - кепілдікті қыз мет 
көрсету

гарантийное обязательство - кепілдікті мін дет те ме 
(1. кепілгер міндеттеменің орындалатыны жөнінде 
өзі кепілдік беріп отырған тұлғаға беретін жазбаша 
куəлік, құжат; 2. жеткізілетін тауардың сатып 
алу-сату шар тының талаптарына сəйкес екенін 
қуат тайтын құжат)

гарантийное обязательство банков - банк тер дің 
кепілдікті міндеттемесі

гарантийное письмо - кепілдікті хат, кепілдік хат
гарантийное письмо брокерской фирме - дел дал дық 
фирмаға кепілдік хат

гарантийное свидетельство - кепілдікті куəлік
гарантийное согла шение - кепілдікті келісім
гарантийное страхование - кепілдікті сақ тан дыру
гарантий ное страхование ипотечной задол женности 

- ипотекалық берешекті кепілдікті сақтандыру
гарантий ные обязательства клиента - клиент  тің 
кепілдікті міндеттемесі

гарантийные операции - кепілдікті операция лар
гарантийный аккре дитив исполнения договора - 
шарттың орындалуының кепілдікті аккредитиві

гарантийный ак цепт - кепілдікті акцепт (ризалық)
гарантийный вексель - кепілдікті вексель
гарантийный взнос - кепілдікті жарна (биржада)
гарантийный депозит - кепілдікті депозит
гарантийный договор - кепілдікті шарт
гарантийный договор гарантии от убытков - залал-
дарды болдырмауға кепілдік беретін шарт

гарантийный доку мент - кепілдікті құжат
гарантийный задаток - кепілдікті кепілпұл
гарантийный капитал - кепілдікті капитал
гарантийный контракт - кепілдікті келісім шарт
гарантийный кредит - кепілдікті кредит
гарантийный кредит в форме банковского авала - 
банк авалі нысанындағы кепілдікті кредит 

гарантийный кредит на оплату счетов поставщиков 
за строительные материалы - құ  ры лыс материалда-
ры үшін жет кі зу ші лер дің шоттарын төлеуге арналған 
кепілдікті несие

гарантийный минимум - кепілдікті минимум
гарантийный резерв - кепілдікті сақтық қор
гарантийный сервис - кепілдікті сервис, кепілдікті 
қызмет көрсету

гарантийный сер тификат - кепілдікті сертификат
гарантийный срок - кепілдікті мерзім
гарантий ный срок процентной ставки - пайыздық 
мөлшерлеменің кепілдікті мерзімі

гарантийный фонд - кепілдікті қор
гарантийный фонд обеспечения вкладов - салымдар-
ды қамтамасыз етудің кепілдікті қоры

гаран тийный фонд развития сельского хо зяйства - 
ауыл шаруашылығын дамытудың кепілдікті қоры
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гарантирование - кепілдік беру 
гарантирование векселя - вексельге кепілдік беру
гарантирование дохода - табысқа кепілдік беру
гарантирование займа - қарызға кепілдік беру
гарантирование кредита - кредитке кепілдік беру
гарантирование на срок - мерзімге кепілдік беру
гарантирование оплаты - төлеміне кепілдік беру
гарантирование оплаты векселя - вексель 
төлемақыға кепілдік беру

гарантирование платежа - төлемге кепілдік беру
гарантирование поддержки - қолдауға кепілдік беру
гарантирование продажи - сатылуына кепіл дік беру
гарантирование размещения - орналастырылуына 
кепілдік беру 

гарантирование размещения займа - қарыздың орна-
ластырылуына кепілдік беру 

гарантирование размещения ценных бумаг - бағалы 
қағаздардың орналастырылуына кепілдік беру 

гарантирование успеха - табысқа кепілдік беру
гарантирование финансирования - қаржыланды ры-
луы на кепілдік беру

гарантирование цен - бағаны кепілдікті ету, бағаға 
кепілдік беру, бағаны кепілдендіру

гарантирование ценных бумаг - бағалы қа ғаз дарға 
кепілдік беру

гарантирование честности - адалдыққа ке піл дік беру
гарантирование экспортных кредитов - экс порттық 
несиеге кепілдік беру

гарантированная государственная облигация - 
кепілдікті мемлекеттік облигация

гарантированная Государственной нацио нальной 
ипо течной ассоциацией США ценная бумага, вы-
пущенная под обеспечение пулом ипотек - АҚШ 
Мемлекеттік ұлттық ипотекалық қауымдастығы 
кепілдік берген, ипотекалар пулының қамтамасыз 
етуімен шығарылған бағалы қағаз

гарантированная денежная оплата труда - кепілдікті 
ақшалай еңбекақы

гарантированная доплата - кепілдікті үстеме ақы
гарантированная заработная плата - кепіл дікті 
жалақы

гарантированная ипоте ка - кепілдік берілген 
(кепілдендірілген) ипотека

гарантированная обли гация - ке піл ден ді ріл ген об-
лигация (бір компания шығарған, екінші компания 
кепілдік берген облигация)

гарантированная оплата - кепілдікті төлемақы
гарантированная оплата труда - кепілдікті еңбекақы
гарантированная пози ция - кепілдендірілген 
жайғасым

гарантированная процент ная ставка - ке піл дік 
берілген (кепілдендірілген) па йыз дық мөлшерлеме

гарантированная ссуда - кепілдендірілген несие
гарантированная цена - кепілдендірілген сома
гарантированная часть - кепілдендірілген бөлік
гарантированное долговое обязательство - 
кепілдендірілген борышкерлік міндеттеме

гарантированное письмо - кепілдікті хат
гарантированные долговые обязательства Прави-
тельством РК - ҚР Үкіметі кепілдік берген борыш-
қор лық міндеттемелер

гарантированные долговые обязательства Пра-
вительством РФ - РФ Үкіметі кепілдік берген 
борышқорлық міндеттемелер

гарантированные облигации - кепілдікті облигациялар
гарантированные прибыли - кепілдікті пайда
гарантирован ные студенческие ссуды - кепілденді-
ріл ген студенттік несие

гарантированные ценные бумаги - кепілдікті бағалы 
қағаздар

гарантированный - кепілдікті, кепілдік берілген 
(1. несиегер қарызгердің қайсыбір активінің ие ле ну-
ші сі болып табылатын несие; 2. борышқордың қай-
сы бір мүлкін кепілзат ретінде ұстаушы несиегер)

гарантированный аккредитив - кепілдік берілген ак-
кредитив, кепілдендірілген аккредитив

гарантированный вексель - кепілдендірілген вексель
гарантированный возврат основ ной суммы ка-
питаловложений - күрделі жұмсалым ның негізгі 
сомасының кепілдендірілген қайтарымы

гарантированный вы пуск ценных бумаг - ба ға лы 
қағаздардың кепілдендірілген шы ға  ры лымы

гарантирован ный годовой доход - кепіл ден ді ріл ген 
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 диви-
денд

гарантированный доход - кепілдік берілген табыс
гарантированный заем - кепілдік берілген қарыз
гарантированный капитал - кепілдік беріл ген капитал
гарантированный кредит - кепілдік берілген несие
гарантированный купон - кепілдік берілген купон
гарантированный минимум - кепілдік беріл ген ми-
нимум

гарантированный минимум заработной платы - 
кепілдікті жалақы минимумы

гарантированный процентный доход - кепіл дікті 
пайыздық табыс

гарантированный рынок - кепілдендірілген нарық
гарантированный синдицированный кредит - 
кепілдік берілген біріктірілген кредит

гарантированный трансферт - кепілдік берілген 
трансферт

гарантированный Управле нием по делам ветера-
нов кредит - Ардагерлер істері жөніндегі басқарма 
кепілдік берген кредит

гарантированный уровень дохода - кірістің кепілдікті 
деңгейі, табыстың кепілдікті деңгейі

гарантированный чек - кепілдік берілген чек
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гарантировать - кепілдендіру, кепілдік беру
гарантировать вексель - вексельді кепілден діру
гарантировать выпуск акций - акциялар шығары лы-
мын кепілдендіру

гарантировать доход - табысты кепілдендіру
гарантировать заем - қарызды кепілдендіру
гарантировать индоссамент - индоссаментті кепіл-
дендіру

гарантировать кредит - кредитті кепілдендіру
гарантировать оплату векселя - вексельдің төлем-
ақы сын кепілдендіру

гарантировать пла теж - төлемді кепілдендіру
гарантировать погаше ние долга - борыштың өтелуін 
кепілдендіру

гарантировать ссуду - несиеге кепілдік беру
гарантируемый - кепілдік берілетін гарантия пере-
крестная - тоғыспалы кепілдік

гарантия - кепілдік, кепілдеме (заңда не шартта 
көзделген міндеттеме, бұл мін дет те ме бойынша 
борышқор мін дет те ме сін орын да маған не сапасыз 
орындаған жағ дай да заңды не жеке тұлға несиегер 
алдында то лық не ішінара жауап береді)

гарантия агентства «Стандард энд Пур» - «Стандард 
энд Пур» агенттігінің кепілдігі 

гарантия банка - банк кепілдігі
гарантия банковская - банк кепілдігі
гарантия безусловная - сөзсіз кепілдік (тауар ақауы, 
оның материалдық кемістігі үшін, сондай-ақ та уар-
дың үшінші біреудің мүлкі еместігі, бо рыш қор лық 
мін деттемеден бос екендігі үшін сатушының заң мен 
белгіленген міндеттемесі ретіндегі кепілдік)

гарантия в резуль тате проверки чека - чекті тексеру 
нəтижесінде берілген кепілдік

гарантия валют ного курса - валюталық бағамның 
кепілдігі

гарантия векселя - вексельдің кепілдігі
гарантия верности - сенім кепілдігі
гарантия вечная - мəңгі кепілдік
гарантия взаимная - өзара кепілдік
гарантия взыска ния долга в случае неплатежа - 
төлем төленбеген жағдайда борышты өндіріп алу 
кепілдігі

гарантия вкладов - салымдар кепілдігі
гарантия возврата вложенных средств - са лын ған 
қаражатты қайтару кепілдігі

гарантия возврата платежей - төлемді қайта ру 
кепілдігі

гарантия возврата платы за товар - тауар үшін 
төлемақыны қайтару кепілдігі

гарантия возврата уплаченной суммы - төленген со-
маны қайтару кепілдігі

гарантия возмещения де фицита - тапшылықтың ор-
нын толтыру кепілдігі

гарантия возмещения убытка - залалдың орнын тол-
тыру кепілдігі

гарантия выплаты дивидендов - дивиденд төлеу 
кепілдігі

гарантия выполнения - орындау кепілдігі 
гарантия выполнения договора - шартты орындау 
кепілдігі

гарантия выполнения контракта - ке лі сім шарт ты 
орындау кепілдігі

гарантия государственная - мемлекеттік кепілдік
гарантия действительная - шынайы кепілдік
гарантия перекрестная - тоғыспалы кепілдік
гарантия уплаты очередных взносов - ке зек ті жарна 
төлеу кепілдігі

гарантия уполномоченного банка - уəкілетті банкінің 
кепілдігі

гарантия, учитываемая на внебалансовых счетах - 
теңгерімнен тыс шоттарда ескерілетін кепілдік

гарантия, учитываемая на забалансовых счетах - 
теңгерімнен тысқары шоттарда ескерілетін кепілдік

гарантия учредителей - құрылтайшылар кепілдігі
гарантия финансовая - қаржы кепілдігі гарантно-
сберегательный банк - кепілдікті-жинақ банк

гарантия цены - баға кепілдігі 
гарантия чека - чек кепілдігі
гарантия экс портного кредита - экспорттық кредит 
кепілдігі

гарантия эффективная - тиімді кепілдік
гарантно-сберегательный банк - кепілдікті-жинақ банк
гаранты солидарные - ынтымақты ке піл гер лер 

(белгілі бір борышқорлық мін дет те ме бойынша 
бірлесіп, бірақ бір-біріне тəуелсіз жауап беретін 
тұлғалар тобы)

гарант-элемент - кепіл-элемент (статис тикада түрлі 
несие мен қарыз шарттарын салыс тыру үшін пай-
даланылатын ин те грал дық көрсеткіш)

гармонизация - үйлестіру, жарастыру (эко но ми ка лық 
үдерістерді, қатынастарды, тауарларды, са лық-
тар ды өзара келісу, бір жүйеге келтіру, бір ізге тү сі-
ру, үйлестіру, реттеу, өзара сəйкестендіру) 

гармонизация в рамках Европейского Сою за - Еуро-
па Одағы шеңберіндегі үйлестіру

гармонизация классификаторов - сыныпта уыштарды 
үйлестіру

гармонизация налогов - салықтарды үйлестіру
гармонизация регулятивных правил в соответ-
ствии с международными стандартами - реттеуші 
ережелерді халықаралық стандарттарға сай үйлестіру

гармонизация учета - есепті үйлестіру 
гармонизированный - үйлестірілген
гармонизировать систему бухгалтерского учета и ау-
дита - бухгалтерлік есеп пен аудит жүйесін үй лес ті ру

гармоничность - үйлесімділік
гарнишмент - гарнишмент (қызметшінің жалақысын 
түгел не ішінара ұстау үшін жұмыс берушіге жі-
бе ріл ген сот ордері не сотқа жіберілген не осы қыз-
мет ші ге қарсы сот ісінде ұтқан тұлғаға жіберілген 
ақша)

гаучо - гаучо (Аргентина мен Бразилия ара сын да ғы 
экономикалық қатынастарда қол да ны ла тын жасан-
ды ақша бірлігі
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гварани (гуарани) - гварани (гуарани) (Па раг вай дың 
ақша өлшемі, 100 сентимоға тең)

гвинейский франк - Гвинея франкі
“гвоздь программы” - “бағдарламаның тү йі ні” 

(қазіргі сəтте табыс əкелетін тө лем құралдарының 
немесе көрсетілетін қыз мет тер дің компоненттері)

гелиашер - гелиашер (ақша суретін салуға ма ман дан-
ған суретші)

геллер - геллер (Чехия мен Словакияның ұсақ мəнеті)
генеральная лицензия - бас лицензия (1. та уар лар-
дың импорты мен экспортына бе ріл ген рұқсат, 
əдет те, бір жылға бе рі ле ді; 2. ком мер ция лық банк-
тің ел аумағында жəне шетелде шетел валютасы-
мен операциялар жасауына құқық беретін ва лю та-
лық лицензия)

генеральная смета - негізгі смета
генеральная совокупность - негізгі жиынтық
генеральное соглашение - бас келісім (қызметкерлер 
мен жұмыс берушілер арасында ел деңгейінде жаса-
сылатын, еңбек қатынастарын реттейтін құ қық-
тық акт)

Генеральное соглашение ISDA (Международная 
ассоциация свопов и деривативов, МАСД) - ISDA 
Бас келісімі (International Swaps and Derivatives 
Association (ISDA), Inc - Ха лық ара лық своптар мен 
деривативтер ассоциациясы (ХСДА) құрамына кі ре-
тін мүше компаниялардың саны бойынша (750 мү ше-
сі бар) дүние жүзіндегі аса ірі сауда-қар жы ұйымы)

Генеральное соглашение о заимствовании (ГАБ) - 
Өзара қарыз беру туралы бас келісім (ГАБ)

Генеральное соглашение о займах - Қарыз туралы 
бас келісім

Генеральное соглашение по тарифам и торговле 
(ГАТТ) - Тарифтер мен сауда жө нін де гі бас келісім 

генеральный агент - бас агент (өз елінің не белгілі бір 
аймақтың аумағында өзін та ға йын да ған принци-
пал клиенттеріне барлық агенттік қызметтерді 
көрсету үшін жауап беретін ұйым)

генеральный ак кредитив - бас аккредитив
генеральный директор - бас директор (бизнес қыз ме-
ті нің барлық қырларына жауапты директор; көп 
салалы ірі фирманың директоры)

генеральный дистрибьютор - бас дистрибьютор (қай-
сы бір фирманың қайсыбір тауарын немесе өнімін 
тікелей немесе өзі нің агенттер желісі арқылы өт кі-
зу ші дистрибьютор; елде немесе бірқатар елдерде, 
аймақта өткізу қызметін тікелей өз күш те рі мен 
не дилерлік желі арқылы дербес ұйым дас ты ру шы 
импортшы-кəсіпорын)

генеральный договор - бас шарт (ұйымдар ара сын да-
ғы жалпы, əмбебап сипаттағы шаруашылық шарт)

генеральный залог - бас кепілзат
генеральный казначей - бас қазынашы
генеральный консультант - бас кеңесші
генеральный коэффициент ликвидности - басты 
өтімділік коэффициенті

генеральный коэффициент надежности - бас-
ты беріктік коэффициенті, басты сенімділік 
коэффициенті

генеральный лизинг - бас лизинг
генеральный менеджер - бас менеджер
генеральный опцион - бас опцион
генеральный план - бас жоспар, негізгі жос пар
генеральный план счетов - шоттардың бас жоспары
генеральный полис - бас полис (сақтандыру шарты 
бойынша сақтанушы алған не жө нелт кен барлық 
жүк белгілі бір мерзім бо йы на, сақтандырушының 
белгіленген жа уап ты лы ғы шегінде сақтандырылған 
болып есептелетін құжат)

Генеральный Совет исламских банков и финансо-
вых учреждений (CIBAFI) - Ислам банктері мен 
қаржы мекемелерінің бас кеңесі (халықаралық авто-
номиялы бей ком мер ция лық корпоративтік ұйым: ис-
лам банктері мен қаржы институттарынан жəне 
жалпы ғалами исдамдық қаржы индустриясынан 
тұрады)

генсаки / ген-саки - генсаки / ген-саки (Жапониядағы 
үкіметтің орта жəне ұзақ мерзімді бағалы қа ғаз да-
рын қайта сатуы жəне қайта сатып алуы жө нін-
де гі мəміле жасасылатын ақша нарығы; жапонның 
қысқа мерзімді ақша нарығы, облигацияларды шарт-
ты түрде сату жөніндегі нарық)

география распространения исламского банкинга - 
ислам банкингінің таралуы географиясы

герб - герб, елтаңба (мемлекеттің, əу лет тің, əкімшілік 
бөліністің дəстүрлі ерек ше лік те рін бейнелейтін, 
оларды əлеуметтік-тарихи тұрғыдан даралау мақ-
са тын да жасалатын айырым белгісі, рəміз, таңба)

гербовая бумага - елтаңбалы қағаз (кейбір қар жы құ-
жат та рын не шарттарды тол ты ру ға арналған 
ресми бланк)

гербовая марка - елтаңбалық марка (ел таң ба лық 
белгі түрі, əкімшілік не сот органдарына берілетін 
өтініштерге жапсырылады)

гербовый знак - елтаңбалы белгі (қағаздағы ерекше 
белгі, қаржылық жəне коммерциялық құжаттарды 
- шарттарды, вексельдерді, чектерді, ерекше мар-
каларды толтыруға арналған арнаулы қағаз бланкі; 
елтаңбалық алым ретінде сатылады)

гербовый сбор - елтаңбалық алым (1. мемлекет ре сім-
де лу ге тиіс құжаттарға салынатын салық түрінде 
өндіріп алатын ақшалай қаражат; 2. бағалы қа ғаз-
дар мен байланысты барлық операцияларға салына-
тын мемлекеттік салықтар) 

гербовый сбор по векселям - вексель бойынша елтаң-
балық алым

гербовый сбор по полисам - полистер бойынша ел-
таң балық алым

гербовый сбор по ценным бумагам - бағалы қағаздар 
бойынша елтаңбалық алым

гербовый сбор при переходе титула собственнос ти 
из рук в руки - меншік титулы қол дан қолға көш кен-
де алынатын ел таң ба лық алым
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гербовый сбор с контракта - келісімшарттан алына-
тын елтаңбалық алым

гибкая денежно-кредитная политика - икем ді ақша-
несие саясаты (мемлекеттің ор та лық банкінің так-
ти ка лық мақсат ретінде атаулы пайыз нормасын 
тұрақты деңгейде сақтауы)

гибкая поддержка курса с периодической фиксаци-
ей - дүркіндік тиянақталған ба ғам ды икемді қолдау

гибкая программа страхования ссуды - несиені 
икем ді сақтандыру бағдарламасы

гибкая система валютного курса с периодической 
фиксацией - дүркіндік тиянақталған валюталық ба-
ғам ның икемді жүйесі

гибкая система фиксации - икемді тиянақтау жүйесі
гибкая смета - икемді смета
гибкая цена - икемді баға
гибкий валютный курс - икемді валюталық бағам
гибкий капитал - икемді капитал (орналастырылуы 
оңай капитал)

гибкий обменный курс - икемді айырбас бағамы
гибкий траст-фонд с большой свободой выбора 
инвестиций - инвестицияларды таңдау еркі үлкен 
икемді траст-қор

“гибкий” труст - “икемді” труст (басқарушысының 
(директорлар кеңесінің) ең тəуір күрделі жұмсалым 
бағыттарын айқындауда көп еркіндігі бар күрделі 
жұмсалым дегенді білдіретін термин)

гибкий экономический курс - икемді эко но ми ка лық 
бағыттама, икемді эко но ми ка лық бағыт; икемді эко-
но ми ка лық бағам

гибкость финансовая - қаржы икемділігі
гибкость ценовая - баға икемділігі
гибкость цены - баға икемділігі
ГИБОР - ГИБОР (Гонконгтің банк аралық пайыздық 
мөлшерлемесі)

гибралтарский фунт - Гибралтар фунты
гибралтарский фунт стерлингов - Гибралтар стер-
линг фунты

гибридные капитальные инструменты - қоспалы 
(будан) күрделі қаржы құралдары

гибридные фондовые бумаги - қоспалы (будан) қор 
қағаздары (артықшылықты бейшоғырланымды ак-
ция лар ға тең баламалы облигациялар)

гибридные ценные бумаги - қоспалы (будан) ба ға лы 
қағаздар (бір мезгілде ар тық шы лық ты шо ғыр лан ба-
лы акциялар ре тін де пай да ла ну ға болатын облига-
циялар тү рін де гі бағалы қағаздар)

гив ап - гив ап, кеңшілік жасау (бір деңгейде табыс 
беретін бағалы қағаздарды сату жəне табысы тө-
мен деңгейдегі екінші ба ға лы қағаздарды тең сомаға 
сатып алу салдарынан шығасыға ұшырау деген 
мағынаны білдіретін термин)

гид бюджетный - бюджеттік жолнұсқа
“гильотинная оговорка” - “гильотин ес керт пе сі” 

(жаргон сөз: несиегердің ипотека орындалмайтын 
жағдайда несиені өтеуді талап етуіне рұқсат 
ететін ескертпе)

гильошер - гильошер (ақша суреттерін са лу ға ма ман-
дан ған суретші)

гильоширование - гильошерлеу (қағаз ақшаға көркем 
сурет салу)

гинея - гинея (ағылшынның ондық жүйе ен гі зіл ген ге 
дейінгі құны 21 шиллинг алтын мəнеті)

гиперинфляция - гиперинфляция, шектен тыс инфля-
ция, асқын инфляция, əсіре инфляция (бағаның жəне 
айналыстағы ақшаның айрықша тез өсуі, мұның өзі 
ақша өлшемін құнсыздандырып, төлем айналымын 
қо жы ра та ды, қалыпты шаруашылық байланыс ты 
бұзады) 

гипотеза денежная - ақшалай болжам
гипотеза об эффективном рынке - тиімді нарық тура-
лы болжал

гипотезы жизненного цик ла - өмірлік цикл дің бол-
жамы

гипотекация - гипотекация (банк ісінде: қа рыз ды 
қамсыздандыру үшін меншікті ке піл ге салу)

гиремс - гиремс (төлем сомасы өсе түсетін кепілпұл 
дегенді білдіретін жаргон сөз)

гистограмма - гистограмма (бағаналы диаграмма; 
бир жа дағы бағаның серпінін таң дау дың техникалық 
құралы)

глава банков ского департамента штата - штат банкі 
департаментінің басшысы

главная бухгалтерия - бас бухгалтерия, бас есепшілік 
главная бухгалтерская книга - негізгі бух гал тер лік 
кітап, бас бухгалтерлік кітап (журнал-ордерлерден 
алынған деректерді жи нақ тау, жекелеген шоттар 
бойынша жа зыл ған жазбалардың дұрыстығын 
өзара тексеру үшін жəне есептілік теңгерімдер жа-
сау үшін пайдаланылатын кітап) 

главная книга - негізгі кітап, бас кітап (бір жыл бо-
йы на жинақтамалы есепті жүр гі зу ге арналған есеп 
тізілімі)

главная книга бухгалтерского учета - бух гал терлік 
есептің негізгі кітабы

главная контора банка - банкінің бас кеңсесі
Главное бюджетно-контрольное управление - Бас 
бюджет-бақылау басқармасы (АҚШ)

главное обязатель ство - бас міндеттеме
главный бухгалтер - бас бухгалтер, бас есепші
главный бухгалтер-контролер - бас бақы лау шы-
бухгалтер

главный договор аренды - бас жалгерлік шарты
главный должник - бас борышкер
главный журнал - бас журнал
главный закладной лист - негізгі кепілпұл қағазы
главный кассир - бас кассир
главный кассир конторы банка - банк кең се сінің бас 
кассирі

главный клерк - бас клерк (кейбір банктерде əкім ші-
лік лауазымның атауы)

главный кли ентский зал банка - банкінің бас клиент 
залы (құжырасы)

главный консультант банка - банкінің бас кеңесшісі
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главный контролер - бас бақылаушы
главный контролер-ревизор - бас бақы лау шы-тек се-
руші

главный кредитор - бас несиегер
главный организатор займа - қарыздың бас ұйым дас-
тырушысы

главный по ручитель-гарант - бас кепілгер-кепілші
главный распорядитель кредита - несиенің бас 
иеленушісі, несиенің бас өкімгері (бө лі не тін бюд-
жет тік қаражатқа билік ету, оны тиісті мақсатқа 
бағыттау құ қы ғы бе   ріл  ген мемлекеттік орган неме-
се оның басшысы)

главный ревизор банка - банктің бас тек се ру шісі
главный счет - негізгі шот, бас шот (Бух гал тер лік есеп 
шоттар жоспарында көзделген, тиіс ті нөмірі бар 
жинақтамалы есеп шоты)

главный участник сделки по опциону - опцион жө-
нін  дегі мəмілеге бас қатысушы

главный файл - бас файл
главный финансовый директор корпорации - кор по-
ра цияның бас қаржы директоры

главный финансовый контролер - бас қар жы ба қы-
лау шы сы (мемлекеттік ақшалай қа ра жат тың жұ-
мыл ды ры луын жəне пайдаланылуын бақылайтын 
арнаулы қор басшысы) 

главный, основной бенефициарий - бас, не гіз гі бене-
фициарий

гласность - жариялылық
“Глас-стигл” акт - “Глас-стигл” акт (АҚШ Конгресі 
депозиттік сақтандыруға жол ашып, коммерциялық 
банктердің делдалдық фирмаларды иеленуіне тыйым 
салу мақ са ты мен1933 ж. қабылдаған заңнама) 

глобализация - жаһандандыру, жаһандану, ғалами си-
пат беру, ғаламдандыру, ға лам да ну (1. тауар лар мен 
көрсетілетін қыз мет тер дің жалпы əлем дік на ры-
ғы ның кеңеюі жəне əлемдік капитал на рық та ры ның 
бар ған са йын біріге түсуі; 2. қаржы на рық та рын-
да ғы инвестициялардың нəтижесінде мүмкін бол ған 
ха лық ара лық ауқымдағы үдеріс)

глобализация капитала - капиталдың ға лам дануы 
глобализация мировой экономики - дүние  жүзілік 
экономиканың ғаламдануы

глобализация рынков - базарлардың жа һан да нуы, 
нарықтардың жаһандануы, ба зар лар дың ғаламдануы, 
нарықтардың ғаламдануы

глобализация рынков капитала - капитал на рық та-
ры ның ғаламдануы

глобальная депозитарная операция - ғалами 
(жаһандық) депозитарлық операция

глобальная квота - ғалами (жаһандық) үлес теме
глобальная коммуникационная сеть - ға ла ми комму-
никациялық желі

глобальная компьютерная сеть - ғалами компью тер-
лік желі

глобальная облигация - ғалами (жаһандық) облигация
глобальная среднесрочная кредитная программа - 
ғалами орта мерзімді несие бағ дар ламасы

глобальная форма взимания налога - салық өндіріп 
алудың ғалами нысаны

глобальная цена - ғалами (жаһандық) баға
глобальное депонирование - ғаламдық (жа һан дық) 
депозиттеу (санаттар бо йын ша жіктелген бағалы 
қағаздарды ма ман дан ды рыл ған орталық бюрода 
сақтау)

глобальное предло жение акций - ак ция лар дың 
ғалами (жаһандық) ұсынысы

глобальные депозитарные расписки (ГДР) - ғалами 
(жаһандық) депозиттік қолхаттар

глобальные операции регистратора ценных бумаг - 
бағалы қағаздарды тіркеушінің ғалами операциялары

глобальные экономические проблемы - ғалами эко-
номикалық проблемалар

глобальный контракт - ғалами келісімшарт (та рап-
тар дың алуан түрлі міндеттемелері қамтылған, 
олардың жалпы құны ай қын дал ған келісімшарт)

глобальный критерий - ғалами критерий, ғалами 
өлшем

глобальный подоходный налог - ғалами табыс са-
лы ғы (салық төлеушінің табыс алу көздерінен тыс 
жиын тық табысынан алынатын салық)

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 терендігі 
глубина противоречий - қарама-қай шы лық тар те рең-
дігі

глубина рынка - нарықтың тереңдігі, на рық тың 
ауқым  дылығы (бағаны өзгертпейтін іс кер лік, бел сен-
ді лік ауқымы, өтімділік дең ге йін көрсетеді)

глубина рынка ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар на ры-
ғының ауқымдылығы

глубина экономического кризиса - эко но ми ка лық 
дағдарыс тереңдігі

глубокие дискаунтные облигации - терең дис каунт-
тық облигациялар (дискаунт бо йын ша атаулы құ-
ны нан шамамен 20 пайызға жоғары сатылатын 
облигациялар) 

гнет монополий - монополиялар езгісі
гнет налоговый - салық езгісі
гнет социальный - əлеуметтік езгі
гномы - гномдар (банк-қаржы ортасының валюталық 
алып-сатарлықпен айналысушы адамдары)

“гномы цюрихские” - “Цюрих гномдары” (Цюрихте 
валюта айырбасына негізделген алып-сатарлықпен 
айналысқан қаржыгерлер мен банкирлерді сипат-
тайтын термин)

год акцептования - акцептілеу (ризалық беру) жылы
год базисный - базистік жыл (экономикалық ин декс ті 
айқындау кезінде негізге алынған жыл)

год базовый - базалық жыл (1. кез келген деректер жү  -
йе  сін де есепке алынатын ал ғаш қы жыл; 2. эко но ми ка-
лық индексті айқын дау кезінде негізге алынған жыл)
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год балансовый - теңгерімдік жыл
год бюджетный - бюджеттік жыл (бюджет атқары ла-
тын 12 айлық жыл)

год выплаты - төлемақы төлеу жылы
год депонирования - депозиттеу жылы
год договорный - шарттық жыл
год застойный - тоқырау жылы
год из 360 дней - год из 365 дней - 360 күннен тұратын 
жыл - 365 күннен тұратын жыл

год истечения срока платежа - төлем мерзімінің аяқ-
талу жылы

год календарный - күнтізбелік жыл (күн тіз бе нің 
соңғы күні 31 желтоқсанмен аяқ та ла тын жыл) 

год, когда наступает срок платежа - төлем мерзімі 
басталатын жыл

год налоговый - салық жылы
год отчетный - есепті жыл
год платежа - төлем жылы
год продажи - сату жылы
год реализа ции - өткізу жылы
год ревизионный - тексеру жылы 
год сделки - мəміле жылы
год текущий - ағымдағы жыл, үстіміздегі жыл
год финансовой опера ции - қаржы операциясы жылы
год финансовый - қаржы жылы (1. стандартты есеп 
кезеңі, пайда мен залалдың есебі шығарылатын ке-
зең, бұл кезең жылға тола ма, толмай ма, оған қа-
ра май ды; 2. үкімет ресми бекіткен мемлекеттік 
бюджет бойынша есепті кезең)

год фискальный - қазыналық жыл (компания пайда-
ланатын 12 айлық есепті кезең, əдетте күнтізбелік 
жылмен сəйкес келеді)

год хозяйственный - шаруашылық жыл (есеп-қисап 
жүргізілетін уақыт кезеңі)

“годен” - “жарамды” (кейбір құжаттар қол да ныс қа 
жарамды деп есептелуі үшін оларда төлем төлеу ту-
ралы міндеттеменің жазбаша көрсетілуі қажет сөз)

“годен до” - “дейін жарамды” (клиенттің брокерге 
ба ға лы қағаздарды тіркелген бағамен сатып алу не-
месе сату жөніндегі белгілі бір күнге дейін күшінде 
болатын бұйрығы)

годность - жарамдылық
годный - жарамды
годный для продажи - сатуға жарамды 
годный для обмена - айырбас үшін жарамды
годовая выписка из счета - шоттан жылдық көшірім
годовая отчетность - жылдық есептілік (есеп-қисап)
годовая поощрительная премия - жылдық көтер ме-
леу сыйлықақысы

годовая процентная ставка - жылдық пайыздық 
мөлшерлеме 

годовая сумма пога шения долга - борышты өтеудің 
жылдық сомасы

годовая финансовая отчетность - жылдық қаржы 
есеп-қисабы

годовая эффективная ставка вознаграждения - жыл-
дық тиімді сыйақы мөлшерлемесі (депо зит тер дің 

немесе банк қарызының нақ ты құнының өлшемі бо-
лып табылатын шама)

годовое исчисление - жылдық есептеу
годовой - жылдық
годовой баланс - жылдық теңгерім
годовой бухгалтерский отчет банка - банкі нің жыл-
дық бухгалтерлік есептемесі

годовой дивиденд - жылдық дивиденд
годовой заключительный баланс - жылдық қорытын-
ды теңгерім

годовой консолидированный баланс - жылдық шо-
ғыр ландырылған теңгерім

годовой консолидированный отчет - жылдық шоғыр-
ландырылған есептеме

годовой кредит - жылдық кредит
годовой кредитный отчет банка - банктің жылдық 
кредит есептемесі

годовой облигационный купон - жылдық облига ция-
лық купон

годовой отчет - жылдық есеп, жылдық есептеме, жыл-
дық есеп беру (кəсіпорынның жыл дық есебі, бұған 
бас қарманың есебі, жылдық теңгерім, табыс пен 
залал шоты кіреді)

годовой отчет банка для внешней торговли - банктің 
сыртқы сауда үшін жылдық есеп беруі

годовой отчет банка о кассовом исполнении бюдже-
та - бюджеттің кассалық атқарылуы туралы банктің 
жылдық есептемесі

годовой отчет бюджетного учреждения - бюджеттік 
мекеменің жылдық есептемесі

годовой отчет госсбербанка - мемлекеттік жинақ 
банкінің жылдық есептемесі

годовой отчет и баланс - жылдық есептеме мен тең-
герім

годовой отчет Международного банка экономиче-
ского сотрудничества - Халықаралық экономикалық 
ынтымақтастық банкінің жылдық есептемесі

годовой отчет Международного инвестиционного 
банка - Халықаралық инвестициялық банкінің жыл-
дық есептемесі

годовой отчет Народного банка - Халық банкінің 
жыл дық есептемесі

годовой отчет Народного сберегательного банка - 
Ха лық жинақ банкінің жылдық есептемесі

годовой отчет Нацбанка - Ұлттық Банктің жылдық 
есептемесі

годовой отчет об исполнении государственного бюд-
жета - мемлекеттік бюджеттің атқарылуы туралы 
жыл дық есептеме

годовой отчет правления - басқарманың жылдық 
есептемесі

годовой план финансирования - жылдық қаржы лан-
дыру жоспары

годовой процент - жылдық пайыз (қарызгер несиені 
бір күнтізбелік жыл бойына пай да лан ға ны үшін не-
сиегерге төлеуге тиіс сома)

годовой расчетный показатель - жылдық есептік 
көрсеткіш, жылдық есеп айырысу көрсеткіші
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годовой эквивалент - жылдық балама
годовой экономический эффект - жылдық экономи ка-
лық нəтиже

годовщина - жылдық мереке
годовые общие убытки - жылдық жалпы залал
гознак - мембелгі (ақша белгілерін шы ға ра тын мем ле-
кет тік өндіріс орны)

голландский аукцион - голландтық аукцион (сатыла-
тын тауарға бастапқыда ең жо ға ры баға жария-
ла натын, сонан соң мөл шер ле ме сі бірінші сатып 
алушы ке лі се тін бағаға дейін төмендетіліп, сатыла-
тын аукцион)

голландский метод проведения аукциона - аукцион-
ды өткізудің голландық əдісі

голландский метод торгов - сауда-саттықтың голланд-
тық əдісі

голова и плечи - бас пен иық (адамның басы мен иы-
ғы ның суретіне ұқсас үлгі, бағаның өз геруі барысын 
тəсімдік бейнелеуде қол да нылады)

головное учреждение банка - банкінің басты мекемесі
головной банк - басты банк
головной банк группы - топтың басты банкі
головной депозитарий - басты депозитарий
головной офис многобанковской холдинговой ком-
пании - көп банкілі холдингілік компанияның басты 
кеңсесі

головные инвести ции - басты инвестиция
голод валютный - валюта тапшылығы
голод денежный - ақша жетімсіздігі (елде ақ ша ның 
жетіспеушілігі, тұралаушы эко но ми ка да ғы несие-
ақша дағдарысына тəн сипат)

голод долларовый - доллар тапшылығы
“голос” - “дауыс”,“дауыстау” (дауыстау, жар салу 
арқылы) 

голос “за” - жақтаған дауыс 
голос “против” - қарсы дауыс
голос коллективный - ұжымдық дауыс
голос недействительный - жарамсыз дауыс
голос решающий - шешуші дауыс
голос совещательный - кеңесші дауыс
голоса поданные - берілген дауыстар
голосование - дауыс беру
голосование большинством - көпшілік болып дауыс 
беру

голосование единогласное - бір ауыздан да уыс беру
голосование “за” - “жақтап” дауыс беру
голосование заключительное - қорытынды дауыс 
беру

голосование заочное - сырттай дауыс беру
голосование избирательными бюллетенями - сайлау 
бюллетеньдерімен дауыс беру 

голосование кумулятивное - жинақтамалы дауыс 
беру, дауыс беруді жинақтау

голосование на общем собрании акционеров - ак цио-
нерлердің жалпы жиналысында дауыс беру

голосование о доверии или недоверии - сенім білдіру 
немесе сенімсіздік білдіру туралы дауыс беру

голосование открытое - ашық дауыс беру
голосование по доверенности - сенімхат бойынша 
дауыс беру

голосование по почте - пошта арқылы дауыс беру
голосование “против” - қарсы дауыс беру
голосование повторное - қайталап дауыс беру
голосование поименное - есімді дауыс беру, есімдер 
бойынша дауыс беру

голосование прямое - тікелей дауыс беру
голосование путем про стого большинства - қара па-
йым көпшілік жолымен дауыс беру

голосование тайное - жасырын дауыс беру
голосующая акция - дауыс беретін акция
голосующие обыкновенные акции - дауыс беретін 
кəдуілгі акциялар

голосующий траст - дауыс беретін траст
“голубая фишка” - “көгілдір фишка”, “алшысынан 
түскен асық” (компанияның өтімділігі жоғары, қор 
нарығында бағаланатын кез келген жай акциясы)

“голубой осколок” - “көгілдір жарықшақ” (та уар ла ры 
мен көрсетілетін қыз мет те рі нің жоғары сапасы, 
ақша жасай білетіні жəне жоғары дивиденд төлей 
алатыны үшін жұртшылыққа кеңінен танымал ком-
пания) 

голубой список - көгілдір тізім (АҚШ-тың облигация-
лар тізімін беретін күнделікті қаржы жарияланымы)

гольдбаг - гольдбаг (алтынмен инвестициялар сияқты 
айналысушы талдампаз)

голый опцион - жалаң опцион (өтемақысыз опцион)
гомеостазис - гомеостазис (экономикалық жүйенің 
тұрақтылықты, орнықтылықты сипаттайтын 
тепе-тең қалыпты сақтауға ұмтылысы, қабілеті; 
ішкі ағзаның қа лып ты күйін бұзатын сыртқы не 
ішкі фак тор лар дың əсерін жоюға бағытталған күр-
де лі бейімделгіштік реакция)

гомогенизация - гомогенизация (ұлттық қар  жы 
институттары арасындағы айыр ма шы лық тард ы 
жою, мұнда банк тер дің, жи нақ институттарының 
жəне кредит одақтарының қызмет салалары то-
ғы сып, реттелмейтін бейқаржылық институттар 
тарапынан қатаң бəсекеге тап болады)

гомогенный капитал - гомогендік капитал (жас құ ры-
лымы бойынша біртекті капитал)

гонконгская фондовая биржа - Гонконг қор биржасы
гонконгский доллар - Гонконг доллары
гонорант - гонорант (вексель бойынша төлем үшін ке-
піл дік беруші)

гонорар - гонорар, қаламақы, қолақы (шы ғар ма ның, 
өнертабыстың авторына, сондай-ақ оның мұ ра гер-
ле рі не оның шығармаларын жариялап, пайдаланғаны 
үшін төленетін ақ ша лай сыйақы)

гонорар авторский - авторлық қаламақы, шығарма-
шы лық қаламақы

гонорар агента - агенттің қолақысы
гонорар агентский - агенттік колақы
гонорар аккордный - көтеріңкі қолақы
гонорар арбитра - төреші қолақысы
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гонорар за внешнюю ревизию - сыртқы тексеріс 
қолақысы

гонорар за присутствие - қатысқаны үшін гонорар
гонорар ревизора - тексеруші қолақысы
гонорат - гонорат (гонорант кепілдік берген вексель 
бойынша төлем үшін вексель алушы)

горизонтальная коммуникация - деңгейлес комму-
никация (компанияның бір деңгейдегі өкілдері ара-
сында, мыс., бөлім бастықтары арасында ақпарат 
алысу)

горизонтальная маркетинговая система - деңгейлес 
маркетингілік жүйе

горизонтальная разница - деңгейлес айырма (саны 
да, бағасы да бірдей, бірақ төлемі түр лі мерзімде 
түсетін опциондық шарттарды сатып алу жəне 
сату көзделетін оп цион дық стратегия) 

горизонтальная ревизия - деңгейлес тексеріс 
горизонтальная ревизия в маркетинге - мар ке тин гі-
де гі деңгейлес тексеріс 

горизонтальная ревизия маркетинга - мар кетингінің 
деңгейлес тексерісі 

горизонтальная совместная реклама - деңгейлес бір-
лескен жарнама

горизонтальное движение - деңгейлес қоз ға лыс 
(бағаның едəуір қысқа мерзімде тар ауқымды шекте 
қозғалуы)

горизонтальное движение по службе - дең гей лес қыз-
мет бабымен жылжу

горизонтальное движение цен - бағаның дең гей лес 
қозғалысы

горизонтальное инвестирование - деңгейлес инвес-
тициялау

горизонтальное расширение спроса - сұ ра ныс ты дең-
гей лес кеңейту

горизонтальное слияние - деңгейлес қосылу
горизонтальное соглашение о ценах - баға туралы 
деңгейлес келісім

горизонтальное фиксирование денег - ақ ша ны дең-
гей лес тиянақтау

горизонтальный аудит - деңгейлес аудит
горизонтальный аудит маркетинга - дең гей лес мар-
кетинг аудиті

горизонтальный опционный спрэд - деңгей лес оп-
цион дық спрэд

горизонтальный спрэд - деңгейлес спрэд (түр лі мер-
зім дік опциондарды құ рам дас ты ру)

горная регалия - кен регалиясы (қазынаның жер қой-
на уындағы минералдар мен ме тал дар ға қаржылық, 
ерекше меншік құқығы 

город, в котором находится федеральный резерв-
ный банк или его отделение - фе де рал дық сақтық 
банкі немесе оның бөлімшесі тұрған қала (АҚШ)

город, в котором располо жен федеральный резерв-
ный банк - федералдық сақтық банкі орналасқан 
қала (АҚШ)

города Федеральной ре зервной системы - дең гей лес 
Федералдық сақтық қор жүйесінің қалалары

городская облигация - қалалық облигация
городские займы - қала қарызхаттары (қа ла лық би-
лік жəне басқару органдары эко но ми ка лық жəне 
əлеуметтік ин фра құ ры лым нысандарын салу үшін 
қаржы қор ла рын жұ мыл ды ру мақсатымен, сондай-
ақ қала бюд же ті нің ағымдағы шығынын жабу үшін 
шы ға ра тын қарызхаттар) 

городское финансовое управление - қалалық қаржы 
басқармасы

городской банк - қалалық банк (Жапония)
городской бюджет - қала бюджеті, қалалық бюджет
городской казначей - қалалық қазынашылық
городской финансовый отдел - қалалық қаржы бөлімі
городской фонд - қалалық қор
“горшок” - “құмыра” (бағалы қағаздар шы ға ры лы-
мы ның андеррайтерлер син ди ка ты ның жекелеген 
мүшелері арасында сатылатын бөлігі)

“горшок чистый” - “таза құмыра” (бағалы қа ғаз дар-
дың арнайы сату үшін қалдырылған бөлігі сатылып 
кетті дегенді білдіретін термин) 

“горячая карточка” - “қапыл карточка”
горячие деньги - қапыл ақша (жаргон сөз: пайда іздеу 
немесе сенімді бассауға табу мақ са ты мен несие 
капиталдарының əлемдік на ры ғы ның арналарымен 
елдер арасында беталды орын ауыстырып жүретін 
қысқа мерзімді ақша капиталдары, яғни ақшалай 
қаражат, ірі көлемдегі қысқа мерзімді алып-са тар-
лық капитал иелері инфляцияның зардабынан құ ты-
лу немесе валюталық ба ғам ның өзгеруінен немесе 
елдердегі са лық тар дың айырмасынан жоғары пайда 
алу мақ са тымен осы қаражат пен капиталды қол-
да ну дың бір саласынан екінші саласына немесе бір 
елден екінші елге жедел түрде ауыстыруы)

горячий выпуск - қапыл шығарылым (көп ші лік сұ ра-
ны сы на ие облигацияның жаңа шығарылымы)

горячий заем - қапыл қарызхат (жаргон сөз: жоғары 
сұранымға ие қарызхат; жаңа шы ға ры лым да ғы ба-
ға лы қағаздардың жедел сатылуы)

госаппарат - мемлекеттік аппарат
госассигнования - мемлекеттік қаражат
госбанк - мемлекеттік банк
госбумаги - мемлекеттік қағаздар
госбюджет - мемлекеттік бюджет
госдолг - мемлекеттік борыш
госзаказ - мемлекеттік тапсырыс
госзаем - мемлекеттік қарызхат (мемлекет шығарған 
бағалы қағаздар, облигациялар)

Госзнак (Главное управление производства государ-
ственных знаков, монет и орденов) - Мемлекеттік 
белгі (Мемлекеттік бел  гі лер, мə нет жəне ордендер 
шы ға ру бас бас қар ма сы)

госказна - мемлекеттік қазына
госконтроль - мемлекеттік бақылау
госналогслужба - мемлекеттік салық қызметі
гособлигации - мемлекеттік облигациялар
госпакет - мемлекеттік пакет
господдержка - мемлекеттік қолдау
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господство - үстемдік, билік
господство на мировом рынке - дүниежүзілік 
нарықтағы үстемдік

господство на рынке - нарықтағы үстемдік
господство финансового капитала - қаржы 
капиталының үстемдігі

господствовать - билік жүргізу, билеп-төстеу, үстемдік 
жүргізу

господствовать на рынке - нарықта үстемдік ету
господствующее положение на рынке - на рық та ғы 
үстемдік жағдай

господствующий - билеп-төстеуші, үстемдік жүргізуші
госсектор - мемлекеттік сектор
госсобственность - мемлекеттік меншік
ГОСТ (государственный стандарт) - ГОСТ (мемле-
кеттік стандарт) 

гостиничный сбор - қонақүй алымы
государственная валютная монополия - мем ле кеттік 
валюта монополиясы, мем ле кет тік валюталық моно-
полия

государственная гарантия - мемлекеттік кепілдік
государственная должность - мемлекеттік лауазым 

(мемлекеттік билік органдарындағы лауазымды 
қызмет)

государственная дотация - мемлекеттік дотация, 
мемлекеттік жəрдемқаржы

государственная казна - мемлекеттік қазына 
(мемлекеттік бюджеттің ақшалай қара жаты)

государственная контрактная система - мем лекеттік 
келісімшарт жүйесі

государственная кор порация - мемлекеттік корпора-
ция (Ұлыбритания)

государственная лотерея - мемлекеттік лотерея
государственная монополия банковского дела - банк 
ісіндегі мемлекеттік монополия

государственная монополия на операции с драго-
ценными металлами и драгоценными камнями 
- қымбат металдармен жəне асыл тастармен операция 
жасауға мемлекеттік монополия

государственная налоговая служба - мемле кет тік 
салық қызметі

Государственная налоговая служба РФ (ГНС РФ) - 
РФ Мемлекеттік салық қызметі

Государственная национальная ассоциация ипотеч-
ного кредита - Мемлекеттік ұлттық ипотекалық не-
сие қауымдастығы (АҚШ)

государственная нефинансовая корпорация - мем ле-
кет тік бейқаржылық корпорация

государственная облигация - мемлекеттік облигация 
(үкімет немесе басқа билік органы шығарған)

государствен ная облигация развития - мем ле кет тік 
даму облигациясы (Ұлы бри та ния)

государственная облигация с длительным сроком по-
гашения - өтеу мерзімі ұзақ мемлекеттік облигация

государственная обли гация с низкой купонной став-
кой - төмен купондық мөлшерлемелі мемлекеттік 
облигация

государственная об лигация сроком менее 5 лет 
- мер зі мі 5 жылдан аз мемлекеттік облигация 
(Ұлыбритания)

государственная об лигация сроком от 5 до 15 лет 
- мерзімі 5 жылдан 15 жылға дейінгі мемлекеттік об-
лигация (Ұлыбритания)

государственная помощь - мемлекеттік көмек
государственная помощь развитию - дамуға мем ле-
кет тік көмек

государственная пошлина - мемлекеттік баж
государственная программа - мемлекеттік бағдарлама
государственная программа социальной помощи - 
мемлекеттік əлеуметтік көмек бағдарламасы

государственная регистрация - мемлекеттік тіркеу 
(уəкілетті органдардың заңи тұл ға лар ды олардың 
құрылуының, қайта құ ры луы ның, қызметін тоқ та-
туы ның заң ды лы ғын бақылау мақсатымен есепке 
алуы) 

государственная регистрация кредитных организа-
ций - несие мекемелерін мем ле кет тік тіркеу

государственная регистрация налогоплательщиков 
- салық төлеушілерді мем ле кет тік тіркеу

государственная регистрация ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды мемлекеттік тіркеу

государственная регистрация юридического лица - 
заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу

государственная рента - мемлекеттік рента (мемлекет 
қарызға алынған капиталға жыл сайын белгілі бір 
табыс (рента) төлеуге міндеттенетін мемлекеттік 
мерзімсіз облигациялық қарыздың ерекше түрі) 

государствен ная рентная облигация - мемлекеттік 
ренталық облигация

государственная сберегательная марка - мемлекеттік 
жинақ ақша маркасы

государственная система стандартизации - мемле-
кет тік стандарттау жүйесі

государственная служба - мемлекеттік қызмет (аза-
мат тар дың мемлекеттік органдар мен олар дың 
аппараттарындағы кəсіптік қызметі)

государственная собственность Республики Ка-
захстан - Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
мен ші гі (жалпы Қазақстанға жəне оның əкімшілік-
ау  мақ  тық бір лік те рі не тиесілі меншік, заң бойынша 
кей  бір нысандар: алтын, алмас, валюта қор ла ры, 
Қа ру лы күштердің мүлкі, құ ры лық тық қай раң дар-
дың ресурстары, т.б. рес пуб ли ка ның айрықша мен-
ші гі не жат қы зыл ған)

государственная ссуда - мемлекеттік несие
государственная ссуда фермерам под залог продук-
ции без права возмещения возможных потерь го-
сударства при реализации зало женной продукции 
- кепілге салынған өнімді өткізу кезінде мемлекеттің 
ықтимал шығасысының орнын толтыру құқығынсыз 
өнім кепілімен фермерлерге берілетін мемлекеттік 
несие 

государственная субсидия - мемлекеттік жəр дем қар-
жы (мемлекеттік бюджеттен жергілікті билік ор-
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гандарына, кə сіп орын дар ға, халыққа бөлінген жəне 
қатаң түрде белгілі бір мақсатқа арналған ақшалай 
қаражат, жəрдемақы, қаржылай көмек)

государственная тайна - мемлекеттік құпия (ма ңыз ды 
мемлекеттік мəні бар жəне мемлекет арнайы қор-
ғай тын əскери, эко но ми ка лық, саяси, бар лау шы лық, 
қар сы бар лау шы лық жəне жедел іздестіру сипа тын-
да ғы мəліметтер)

государственная тезав рация - мемлекеттік қор жинау 
(əдетте алтын жинау)

государственная теория денег - мемлекеттік ақша 
теориясы

государственная финансовая поддержка - мемлекет-
тік қаржылық қолдау

государственная фискальная монополия - мемлекет-
тік қазына монополиясы, мем ле кет тік қазыналық 
монополия

государственная цена - мемлекеттік баға (мемлекет-
тік органдар белгілейтін баға)

государственная ценовая политика - мем ле кет тік 
баға саясаты

государственная экономическая политика - мемле-
кет тік экономикалық саясат (сара бағыт, үкімет 
елдегі экономикалық өнімді өндіру, бөлу, айырбастау, 
тұтыну, қорландыру, сыртқа шығару, ішке əкелу са-
ласында мемлекет атынан жүргізетін іс-қимылдар 
шарасының жиынтығы) 

государственная экспертиза - мемлекеттік сараптама
государственная эмиссионная ценная бумага - мем-
ле кет тік эмиссиялық бағалы қағаз

государственное банкротство - мемлекеттік банкрот-
тық (мемлекеттің сыртқы жəне ішкі борыштар бо-
йынша төлемдерді тө леу ден толық немесе ішінара 
бас тартуы)

государственное валютное регулирование - мемле-
кет тік валюталық реттеу

государственное вмешательство в экономику - эко-
но микаға мемлекеттік араласу

государ ственное долговое обязательство - мем ле кет-
тік борышкерлік міндеттеме

государственное заимствование - мем ле кет тік қарыз 
алу (мемлекеттік қарыздарды тар ту дың, игерудің 
жəне өтеудің шарт немесе мемлекеттік бағалы 
қағаздар түрінде тұл ға ланған үдерісі)

государственное казначейство - мемлекеттік қазын-
ашылық

государственное обязательство - мемлекеттік міндет-
теме

государственное планирование - мемлекеттік жос-
парлау

госу дарственное пособие - мемлекеттік жəр демақы
государственное предприятие - мемлекеттік кə сіп-
орын (негізгі құрал-жабдығы мем ле кет тің мен ші гін-
де болатын, ал басшылары та ға йын да ла тын немесе 
мемлекеттік органдармен келісімшарт бойынша 
жалданатын кəсіпорын)

государственное регулирование - мем ле кет тік рет-
теу (мемлекеттің мемлекеттік органдар арқылы 
экономикалық нысандар мен үде  ріс  тер ге, оларға 
қатысушыларға ықпал етуі)

государ ственное регулирование долговых отноше-
ний - борышкерлік қатынастарды мемлекеттік реттеу

государственное регулирование заработной платы - 
жалақыны мемлекеттік реттеу

государственное регулирование инвестицион-
ной дея тельности - инвестициялық қызметті 
мемлекеттік реттеу

государственное регулирование накопительной пен-
сионной системы - жинақтаушы зейнетақы жүйесін 
мемлекеттік реттеу

государственное регулирование рынка ценных бу-
маг - бағалы қағаздар нарығын мемлекеттік реттеу

государственное регулирование цен - бағаны мем ле-
кет тік реттеу (нарықтық баға белгілеуге кə сіп кер лер-
дің түрлі топтары арасында пайданы қайта бөлу 
мақсатымен мемлекеттің араласуы) 

государственное руководство учетом - есеп жүргі зу ді 
мемлекеттік басқару

государственное страхование (Госстрах) - мем ле кет-
тік сақтандыру (сақтандырудың ұйым дық пі шін де-
рі нің бірі, мұнда мем ле кет тік ұйым сақ тан ды ру шы 
болып табылады)

государ ственное страхование банковских депозитов 
- банк депозиттерін мемлекеттік сақтандыру

государственное управление - мемлекеттік басқару, 
мемлекеттік басқарма

государ ственное управление финансовой дея-
тельностью - қаржы қызметін мем ле кет тік басқару

государственное финансирование - мем ле кет тік 
қаржыландыру

государственное хранилище - мемлекеттік сақтау 
қоймасы

государственное хранилище ценностей - құн ды лық-
тар ды мемлекеттік сақтау қоймасы

государственное централизованное ценообразова-
ние - орталықтандырылған мем ле кет тік баға белгілеу

государственные авуары - мемлекеттік авуар лар (мем-
ле кеттің билігіндегі активтер: ақ ша лай қа ра жат, 
чектер, вексельдер, аударымдар, аккредетивтер)

государственные авуары за границей - ше тел де гі 
мемлекеттік авуарлар

государственные активы за границей - шетел дегі 
мемлекеттік активтер

государственные банки - мемлекеттік банктер
государственные владения - мемлекеттік иелік
государственные внебюджетные фонды - бюджеттен 
тыс мемлекеттік қорлар

государственные долговые обязательства - мемле-
кет тік борышқорлық міндеттемелер

государственные долгосрочные долговые обязатель-
ства - мемлекеттік ұзақ мерзімді міндеттемелер

государственные долгосрочные облигации - мемле-
кет тік ұзақ мерзімді облигациялар
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государственные доходы - мемлекеттік кіріс (мем ле-
кет тің салық, баж, төлем өндіріп алу, мемлекеттік 
аппарат көрсететін қызметке ақы төлеу, сыртқы 
сауда операциялары, шетелдік несие, шетелдік кө-
мек есебінен ақшалай есептелген кірісі)

государственные займы - мемлекеттік қа рыз (мем-
ле кет тік несие түрі, мұнда мемлекет бо рыш қор, 
қа рыз гер болып табылады, ал мем ле кет тік қарыз 
бойынша берешек мем ле кет тік борыш сомасына 
жат қы зы ла ды)

государственные займы по отношению к заемщику - 
қарызгерге қатысты мемлекеттік қарыз (мемлекеттік 
қарыздың қарызгерге қатысты бөлінуі)

государственные займы по рынкам ссудного ка-
питала - несие капиталының нарықтары бойынша 
мемлекеттік қарыз (мемлекеттік қарыздың несие 
нарығына қарай бөлінуі, олар: мемлекеттік сыртқы 
қарыз; мем ле кет тік ішкі қарыз)

государственные займы по форме заимствования 
- қарыз алу нысаны бойынша мем ле кет тік қарыз 
(мемлекеттік қарыздың қарыз алу нысаны бойынша 
бөлінуі: мемлекеттік эмис сия лық бағалы қағаздар 
шығару; қарыз шарттарын жасасу)

государственные займы, размещаемые по подпис-
ке - жазылыс бойынша таратылатын мемлекеттік 
қарызхаттар

государственные займы, свободно обращающиеся - 
еркін айналыстағы мемлекеттік қарызхаттар

государственные земли - мемлекеттік жер
государственные знаки почтовой оплаты - пош-
та ақысын төлеудің мемлекеттік белгілері (пош та 
жөнелтімдеріне салынатын жəне пошта қыз ме ті-
нің ақысы төленгенін қуаттайтын пошта таң ба ла-
ры мен өзге де белгілері)

государственные именные краткосрочные купон-
ные облигации - мемлекеттік атаулы қысқа мерзімді 
купондық облигациялар

государственные казначейские билеты - мемлекеттік 
қазынашылық билеттер

государственные казначейские обязательства - мем-
лекеттік қазынашылық міндеттемелер

государственные капитальные вложения / государ-
ственные капиталовложения - мемлекеттік күрделі 
жұмсалым

государственные контролирующие органы - мем ле-
кеттік бақылаушы органдар

государственные краткосрочные бескупонные об-
лигации - мемлекеттік қысқа мерзімді купонсыз об-
лигациялар

государственные краткосрочные казначейские обя-
зательства - мемлекеттік қысқа мерзімді қа зы на шы-
лық міндеттемелер

государственные краткосрочные облигации - мем-
ле кет тік қысқа мерзімді облигациялар (қаржы ми-
нистрлігі орталық банкінің мер зі мін де өтеу ке піл-
ді гі мен дүркін-дүр кін шы ға рып тұратын атаулы 
ба ға лы қа ғаздар)

государственные налоги - мемлекеттік са лық тар 
(мемлекеттің үкіметі мемлекеттік заң на ма лық 
актілер негізінде өндіріп алатын жəне мемлекеттік 
бюджетке түсетін салықтар)

государственные налоговые инспекции - мемлекет-
тік салық инспекциялары

государственные нерыночные ценные бумаги - мем-
лекеттік бейнарықтық бағалы қағаздар

государственные облигации - мемлекеттік облигация-
лар (мемлекет шығаратын облигациялар)

государственные облигации, выпушенные в обе-
спечение уплаты репараций или внешнего долга 
- реперациялардың немесе сырт қы борыштың тө ле-
нуін қамтамасыз ету үшін шы ға рыл ған мемлекеттік 
облигациялар

государственные облигации со сро ком менее 5 лет - 
мерзімі 5 жылдан кем мемлекеттік облигациялар

государственные облига ции со сроком от 5 до 15 лет 
- мерзімі 5 жылдан 15 жылға де йін гі мемлекеттік об-
лигациялар (Великобритания)

государственные полномочия - мемлекеттік өкі лет-
тік тер

государственные поступления - мемлекеттік түсім
государственные расходы - мемлекеттік шы ғыс 

(мемлекеттің тікелей тауар өндіру мен қыз мет 
көрсетуге жұмсалатын ақшалай шы ғы ны нан 
құралатын жалпы ұлттық өнім бөлігі)

государственные расходы на социальные нужды - 
əлеуметтік мұқтаждықтарға жұм сал ған мемлекеттік 
шығыс

государственные расходы, финансируемые за счет 
займов - қарыздар есебінен қар жы лан ды ры ла тын 
мемлекеттік шығыс

государственные регалии - мемлекет қа ра уын да ғы лар 
(мемлекеттің қа ра ма ғын да ғы жəне қазынаның кіріс 
көзі болып табылатын кə сіп орын дар, кəсіпшілік та-
быс көздері) 

государственные регулируемые цены - мем ле кеттік 
реттелмелі баға

государственные рыночные ценные бумаги - мемле-
кеттік нарықтық бағалы қағаздар

государственные сберегательные банки - мемле кет-
тік жинақ банктері

государственные сберегательные кассы - мемлекет-
тік жинақ кассалары

государственные сбереже ния - мемлекеттік жинақ 
ақша

государственные социальные фонды - мем лекеттік 
əлеуметтік қорлар

государственные средства - мемлекеттік қаражат
государственные трудовые сберегательные кассы - 
мемлекеттік еңбек жинақ кассалары

государственные финансы - мемлекеттік қар жы 
(1. ұлттық жəне жергілікті өкімет (би лік) орында-
ры салықтар мен өзге де қа ра жат есебінен жүзеге 
асыратын қар жы лан дыру; 2. жалпы мемлекеттік, 
əкім ші лік-басқару бірліктерін, мемлекеттік (қа зы-
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на лық) кəсіпорындарды жасақтау жəне пайдалану 
жөніндегі қаржылық қа ты нас тар дың жиынтығы; 
3. елдің экономикалық ресустары) 

государственные фонды - мемлекеттік қорлар
государственные целевые беспроцентные зай мы - 
мемлекеттік мақсатты пайызсыз қарыз

государственные ценные бумаги - мем ле кет тік ба-
ға лы қағаздар (орталық үкімет, жер гі лік ті билік 
органдары, мемлекеттік кə сіп орын дар қа рыз ды ор-
наластыру, ақшалай қаражатты жұ мыл ды ру мақ-
са ты мен шы ға ра тын облигациялар, қа зы на шы лық 
би лет тер, басқа да мемлекеттік мін дет те ме лер)

государственные ценные бумаги без права переда-
чи владельцами другим лицам - иеленушілерінің 
басқа тұлғаларға беру құ қы ғын сыз бағалы қағаздар

государственные ценные бумаги, которые могут 
быть куплены банками - банктер сатып алуы мүм-
кін мемлекеттік бағалы қа ғаз дар

государствен ные ценные бумаги, которые не раз-
решается приобретать банкам - банк тердің са-
тып алуына рұқсат етілмейтін мем лекеттік бағалы 
қағаздар

государственные цен ные бумаги, курс которых 
искус ственно поддерживается на постоян ном 
уровне - бағамы жасанды түрде тұрақты деңгейде 
қолдауда болатын мемлекеттік бағалы қағаздар

государствен ные ценные бумаги последнего вы-
пуска - соңғы шығарылымдағы мемлекеттік бағалы 
қағаздар

государственные эмиссионные ценные бумаги по 
сроку действия - қолданылу мерзімі бойынша мем-
ле кет тік эмиссиялық бағалы қағаздар (мем ле кет тік 
эмис сиялық бағалы қағаздардың қолданылу мер зі мі-
не қарай бөлінуі: қысқа (1 жылға дейінгі) мер зім ді, 
орта (1 жылдан 5 жылға дейінгі) мерзімді, ұзақ (5 
жылдан жоғары) мерзімді)

государственный админи стратор - мемле кет тік əкім-
гер (əкімші)

государственный акционерный капитал - мемле кет-
тік акционерлік капитал

Государственный банк - Мемлекеттік банк (мем ле-
кет тің меншігіндегі жəне мем ле кет тік органдар 
бас қа ра тын несие мекемесі)

Государственный банк развития - Мем ле кет тік даму 
банкі

государственный бюджет - мемлекеттік бюджет 
(мемлекеттің белгілі бір уақыт кезеңіне, көбінесе 
бір жылға арналып айқындалған жəне мемлекеттік 
кірістің түсу көздерінің жəне қаражаттың 
жұмсалу бағыттары мен арналары көрсетіліп 
жасалған кірісі мен шығысының сметасы)

Государственный бюджетный банк - Мем ле кет тік 
бюджет банкі

государственный вексель - мемлекеттік банк
государственный военный долг - мемлекеттік əскери 
борыш

Государственный выплатной пенсионный фонд - 
Мемлекеттік төлемдік зейнетақы қоры

государственный долг - мемлекеттік борыш
Государственный долг РК - ҚР-ның мем ле кет тік бо-
рышы

государственный заем - мемлекеттік қа рыз хат, 
мемлекеттік қарыз

государственный заем, размещенный среди юри-
дических лиц - заңи тұлғалар арасында таратылған 
мемлекеттік қарызхат

государственный заказ - мемлекеттік тапсырыс (өнім 
дайындауға, тауарлар шы ға ру ға, мемлекет мүд де лі 
болып отырған жұ мыс тар ды орындауға мем ле кет-
тік органдар бе ре тін жəне мемлекеттік бюджет 
қа  ра  жа  ты есебінен төленетін тапсырыс)

государственный закон - мемлекеттік заң 
государственный инве стор - мемлекеттік инвестор
государственный иностранный заем - мем ле кет тік 
шетелдік қарыз

государственный инспектор - мемлекеттік инспектор
государственный казначейский билет - мем ле кет-
тік қазынашылық билет (халыққа таратылатын 
мемлекеттік бағалы қағаз түр ле рі нің бірі)

государственный казначейский вексель - мемлекет-
тік қазынашылық вексель 

государственный клиринговый центр - мем лекеттік 
клирингілік орталық

Государственный комитет по инвестициям (Госко-
минвест) - Инвестиция жөніндегі мемлекеттік ко-
митет

Государственный комитет по приватизации - Же ке-
шелендіру жөніндегі мемлекеттік комитет

Государственный комитет по статистике и анали-
зу - Статистика жəне талдау жөніндегі мемлекеттік 
комитет

Государственный комитет по управлению государ-
ственным имуществом - Мем ле кет тік мүлікті бас-
қа ру жөніндегі мемлекеттік комитет

Государственный комитет по ценовой и антимоно-
польной политике - Баға жəне мо но по лия ға қарсы 
саясат жөніндегі мем ле кет тік комитет

государственный контроль - мемлекеттік бақылау
государственный контроль за валютным обменом - 
валюта айырбасын мемлекеттік бақылау

государственный контроль за операциями с драго-
ценными металлами и драгоценными камнями 
- асыл металдармен жəне асыл тастармен жасалатын 
операцияларды мемлекеттік бақылау

государственный контроль за полнотой и своевре-
менностью внесения налогов и других обязатель-
ных платежей в бюджет - салықтың жəне бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдердің толық жəне 
уақтылы төленуін мемлекеттік бақылау

государ ственный контроль над банковской деятель-
ностью - банк қызметін мемлекеттік бақылау

государственный кредит - мемлекеттік кредит (та-
рап тар дың бірі (несиегер не қа рыз гер) мемлекет 
болып табылатын, ал екін ші сі жеке жəне заңи тұл-
ға лар болып табылатын несие қа ты нас та ры ның 
жиын ты ғы)
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государственный курс - мемлекеттік бағам
государственный надзор - мемлекеттік қадағалау
государственный налог - мемлекеттік салық
госу дарственный нотариус - мемлекеттік нотариус
государственный орган по регулированию деятель-
ностью государственного накопительного и него-
сударственных пенсионных фондов - мемлекеттік 
жи нақ тау шы жəне беймемлекеттік зейнетақы қор ла-
ры ның қызметін реттеу жөніндегі мемлекеттік орган

государственный пенсионный фонд - мем ле кет тік 
зейнетақы қоры (халықты зей нет ақы мен қам сыз дан-
ды ру мақсатымен кə сіп орын дар дың, кəсіпкерлердің, 
ұйымдардың ақ ша лай аударымынан құралатын 
жəне осы негізде азаматтарға зейнетақы тө ле не-
тін қаражатты құрайтын мемлекет қа ра ма ғын да-
ғы бюджеттен тыс мақсатты қор)

государственный последующий финансовый кон-
троль - кейінгі мемлекеттік қаржы бақылауы

государственный предварительный финансовый 
контроль - алдын ала мемлекеттік қар жы бақылауы 

государственный регистрационный номер - мем ле-
кет тік тіркеу нөмірі (эмиссиялық ба ға лы қағаздардың 
нақты шығарылымын бі ре гей лен ді ре тін сандық 
(əріп тік, таңбалық) код) 

государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг - бағалы қағаздар шығарылымының 
мемлекеттік тіркеу нөмірі

государственный реестр - мемлекеттік тізілім
государственный реестр налогоплательщиков - са-
лық төлеушілердің мемлекеттік тізілімі

государственный реестр страховых брокеров - 
сақтандыру делдалдарының мем ле кет тік тізілімі

государственный резерв - мемлекеттік сақтық қор 
(республиканың жұмылдырушылық мұқ таж да рын 
қамтамасыз етуге; тө тен ше оқиғалардың зардап-
тарын жою ке зін де бірінші кезектегі жұмыстарды 
қам та ма сыз етуге; ішкі нарықта сұраныс пен 
ұсы  ныс  тың арасында үйлесімсіздік туын да ған 
жағ дай да шаруашылықтың түрлі салаларына, кə-
сіп орын дар ға, мекемелерге, ұйым  дар ға шикізат, 
отын-энергетика ре сурс та ры ның, азық-түліктің 
аса маңызды түр ле рі мен жабдықтаудың уақытша 
шыр  қы бұзылған кезде экономиканы тұ рақ тан ды ру 
мақ са тымен мемлекеттік қол дау көр се ту ге; на рық-
қа реттеуші ық пал жа сау ға арналған ма те риал дық 
құн  ды  лық тар дың республикалық ерекше қоры)

государственный сберегательный банк - мем ле кеттік 
жинақ банк

государствен ный сберегательный сертификат - мем-
ле кет тік жинақ ақша сертификаты (Ұлыбритания)

государственный сектор в экономике - эко но ми ка да-
ғы мемлекеттік сектор (эко но ми ка лық қызмет жүр-
гі зетін, мемлекет мен ші гін де тұрған жəне мем ле-
кет тік органдар немесе олар тағайындайтын жəне 
жалдайтын адамдар басқаратын кəсіпорындардың, 
ұйым дардың, мекемелердің жиынтығы) 

государственный сектор экономики - мем ле кет тік 
экономика секторы

государственный служащий - мемлекеттік қыз мет ші 
(ақы төленетін мемлекеттік ла уа зым ды атқарушы 
жəне заңнамаға сəй кес мемлекеттің міндеттерін 
іске асыру мақ са тын да лауазымды өкілеттікті 
жүзеге асырушы азамат)

государственный совет - мемлекеттік кеңес
государственный совет по разработке стандартов 
учета - есеп стандарттарын əзірлеу жөніндегі мем ле-
кет тік кеңес

государственный стандарт (ГОСТ) - мем ле кет тік 
стандарт

государственный страховой надзор (госстрахнадзор) 
- мемлекеттік сақтандыруды қа да ға лау (мем сақ қа да-
ға лау)

государственный счет - мемлекеттік шот (мем  ле  кет -
тің атқарушы органдарының шот  та  рын  да  ғы қар-
жы ресурстарын есептеу əдісі)

государственный текущий финансовый контроль - 
ағымдағы мемлекеттік қаржы бақылауы 

государственный финансовый контроль - мем ле кет-
тік қаржы бақылауы, мемлекеттік қар жы лық бақылау

Государственный фонд занятости населения РК - 
ҚР-ның Халықты жұмыспен қамту мем ле кет тік қоры

государственный фьючерсный заем - мем ле кет тік 
фьючерстік қарызхат

Государственный центр по выплате пенсий - Зей нет-
ақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталық 

государственный эталон единицы величины - шама 
бірлігінің мемлекеттік эталоны

государство в качестве экономического субъекта - 
экономикалық субъект ретіндегі мемлекет (1. өзінің 
қолына экономикалық би  лік  ті шоғырландырған, 
мем ле кет тік ау қым да экономикалық шешімдер қа-
был дай тын, мемлекеттік меншікке өкім жүр гі зу ші 
органдар мен тұлғалардың жиын ты ғы; 2. мем ле-
кет тік меншіктегі, мем ле кет тік билік ор  ган  да  ры -
ның өкіміндегі жəне қа ра ма  ғын да ғы экономикалық 
ре  сурс  тар  дың, өн ді ріс фак тор ла ры ның, ақшалай 
қа  ра  жат  тың бар лық түр ле рі: мемлекеттік эконо-
мика)

государство-гарант - кепілгер мемлекет
государство-депозитарий - депозитарий-мемлекет
государство-донор - донор мемлекет (басқа елдерге 
көмек беруші мемлекет)

государство-должник - борышкер-мемлекет
государство-рантье - рантье-мемлекет (басқа мемле-
кеттерден берілген несие үшін пайыз, бағалы қағазға 
салымнан дивиденд түрінде пайда алу мақсатымен 
сол елдерге елеулі күрделі қаржы салған ел)

государство с льготным налогообложением - жеңіл-
дік ті салық салынатын мемлекет

готовность банка удовлетворять заяв ки на кредит 
- банк тің кредитке өтінімді қа на ғат тан ды ру ға да йын-
ды ғы

готовность к проверке - тексеруге дайындық
готовый к сдаче - өткізуге дайын
готовый капитал - дайын капитал
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гоу-гоу фонд - гоу-гоу қор (аса қатерлі, бірақ тар-
тымды акцияларға инвестиция салатын өзара қарыз 
қоры)

гоф-брокер - бас делдал
гоф-маклер - бас маклер (қор немесе тауар 
биржасындағы аға маклер)

грабеж средь бела дня - тапа-тал түсте тонау 
“грабеж” - “тонау” (бағалы қағазға сұ ра ным ды ын-
таландыру мақсатымен оны қай та ла ма нарықта 
сатып алу жолымен осы бағалы қағаздың жəне оны 
шығарған компанияның тартымдылығын көтеру 
əрекеті)

“грабитель” - “тонаушы” (бағалы қағаздың ба ға-
мы көтеріле бастағанда осы бағалы қа ғаз ды сату 
нəтижесінде пайда алушы)

грабительское ценообразование - то нау шы лық баға 
белгілеу

“грабительское” экспортное финансирование - 
“тонаушылық” экспорттық қар жы лан ды ру

гравитационный период - мерзімін ұзарту кезеңі
градуированные ценные бумаги - дə йек тел ген бағалы 
қағаздар, мəртебесі көтерілген ба ға лы қағаздар (бір 
биржадан екінші биржаға ауыстыру жолымен мəр-
те бесі көтерілген ба ға лы қағаздар)

гражданская облигация - азаматтық облигация
гражданское правонарушение - азаматтық құ қық 
бұзу шылық

гражданское правонарушение посредника - делдал-
дың азаматтық құқық бұзушылығы

гражданско-правовая ответственность - азаматтық-
құқықтық жауапкершілік

гражданско-правовая ответственность работодате-
ля - жұмыс берушінің азаматтық-құқықтық жа уап-
кер шілігі

гражданско-правовой договор - азаматтық-құқықтық 
шарт

гражданско-правовые обязательства - аза мат тық-
құқықтық міндеттемелер 

группа развития - даму тобы
группа разработчиков - талдап белгілеушілер тобы, 
əзірлеушілер тобы 

группа рекламы и связей с общественностью - жар-
нама жəне жұртшылықпен байланыс тобы

группа руководителя - басшы тобы, жетекші тобы
группа “санмекай” - “санмекай” тобы (Жа по ния да ғы 
қысқа мерзімді несиенің пайыздық мөлшерлемесін 
айқындайтын қалалық банк тер тобы)

Группа семи - Жетеу тобы, Жетілік топ (Ба тыс тың 
жетекші индустриялық жеті мем ле ке ті: АҚШ, 
Жапония, Италия, Германия, Канада, Ұлыбритания, 
Франция) 

Группа 77 / Группа семи десяти семи - 77-нің тобы, 
77-лік топ / Жетпіс жетінің тобы, Жетпіс жетілік топ 
(дамушы елдердің БҰҰ мен оның органдары шең-
бе рін де əрекет ететін аса ірі мемлекет аралық 
ұйымы)

группа социальная - əлеуметтік топ

группа социально-экономическая - əлеу мет тік-
экономикалық топ 

группа спекулянтов, играю щих на повышение - 
бағаның көтерілуіне ойнайтын алып-сатарлар тобы

группа спекулянтов, играю щих на понижение - 
бағаның төмендеуіне ойнайтын алып-сатарлар тобы

группа специалистов - мамандар тобы
группа технического обслуживания - тех ни ка лық 
күтім жасау тобы 

Группа трех - Үшеудің тобы, Үштік топ (Ба тыс та ғы 
өнеркəсібі дамыған аса ірі үш ел) 

группа управления - басқару тобы
группа управленческая - басқарушылық топ
группа участников рынка, действующих практиче-
ски независи мо друг от друга - нарықтың іс жүзінде 
бір-біріне тəуелсіз əрекет ететін қатысушылары  
тобы 

группа финансовая - қаржы тобы
группа финансово-промышленная - қаржы-өнеркəсіп 
тобы

группа финансовых ком паний - қаржы 
компанияларының 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
группирование заказов на неполные лоты (партии) 
ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар дың толымсыз топ-
тамасына (тобына) тапсырыстарды топтастыру

группирование по срокам платежа - төлем мерзімі 
бойынша топтау

группировка - топтастыру, топтастырма (ста тис-
тикада: белгілі бір тұрғыда топтас тыру бел гі сі бір-
дей немесе жақын мəндегі бір лік те рі топ та ры ның 
құралуы)

группировка аналитическая - талдамалы топтастыру
группировка вторичная - қайталама топтас тыру
группировка документов - құжаттарды топтастыру
группировка жилищных хозяйств - тұрғын үй ша-
руа шы лықтарын топтастыру

группировка затрат - шығынды топтастыру
группировка затрат по статьям - шығынды баптар 
бойынша топтастыру

группировка затрат по элементам - шы ғын ды эле-
мент тері бойынша топтастыру 

группировка капитальных вложений - күр де лі жұм-
са лымды топтастыру

группировка классификации поступлений бюджета 
- бюджет түсімі сыныптамасының топтамасы 

группировка многомерная - көп өлшемді топтастыру
группировка многоступенчатая - көп сатылы топтас-
тыру

группировка первичная - бастапқы топтас тыру
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группировка по проис хождению - шы ға рыл ған жері 
бойынша топтастыру

группировка сро ков наступления платежей - төлем-
нің басталуы мерзімін топтастыру

группировка функциональной классификации рас-
ходов бюджета - бюджет шы ғы сы ның атқарымдық 
сыныптамасының топтамасы

группировка экономическая - экономикалық топтас-
тыру

группировка экономических интересов - эко но-
микалық мүдделерді топтастыру

группировка экономической классификации рас-
ходов бюджета - бюджет шы ғы сы ның экономикалық 
сы нып та ма сы ның топтамасы

группировки банковские - банктердің топтасуы
группировочная ведомость - топтастырма ті зім (бел-
гі лі бір мерзімдегі қаражат түр ле рі, шы ғын, опера-
циялар, т.б. белгілі бір, алдын ала белгіленген нысан-
дар бойынша топтас тырылатын бухгалтерлік есеп 
құжаты)

групповая абсолютная величина - топтық абсолюттік 
шама

“групповая продажа” ценных бумаг - бағалы қа ғаз-
дар ды “топтап сату”

групповая цена - топтық баға
групповой аукцион - топтық аукцион
групповой наряд - топтық дəргей, топтық өкімдеме
групповой показатель - топтық көрсеткіш (жеке көр-
сеткіштерді біріктіретін, жи нақ тай тын жəне 
жалпы бүкіл көр сет кіш тер тобын сипаттайтын 
қорытынды, жиынтық экономикалық көрсеткіш)

групповой показатель конкурентоспособности - бə-
се келесу қабілетінің топтық көрсеткіші

групповой режим - топтық режим, топтық тəртіптеме
группы социальные - əлеуметтік топтар
ГРЭ (гарантия риска экспорта) - ЭТК (экспорт тə уе-
ке лі не кепілдік) (орысша “гарантия риска экспор-
та” деген сөздердің қыс қар тыл ған түрі: экс порт-
тық алыс-беріс кез ін де кепілгер-мемлекет не банк 
беретін ке піл дік)

грэй-маркет - грэй-маркет (бағалы қа ғаз дар дың бир-
жадан тыс нарығы, реттелмейтін ақша нарығы, 
жаңа облигациялар нарығы)

“грюндерская горячка” - “грюндерлік жанталас” 
(акционерлік қоғамдардың саны тез өсетін құбылыс, 
өндірістің өрлеуі кезінде туындайды)

грюндерство - грюндерлік (жаппай, бейберекет 
акционерлік қоғамдар, банктер, сақ  тан ды ру компа-
нияларын құру, жанталаса ба ға лы қағаздар шығару, 
биржалық алып-са тар лық пен дүрлігу, алаяқтықпен 
айналысу, уа қыт ша, жалған фирмалар құру)

грязная сделка - лас мəміле

“грязное” колебание валютных курсов - валюта ба-
ға мының “лас” ауытқуы 

“грязное плавание” - “лас құбылу” (валюта ба ға-
мы ның қаржы билік орындарының араласуымен 
ай қын далатын ахуалын білдіру үшін қолданылатын 
термин)

“грязное” плавание валютных курсов - валюта ба-
ға мы ның “лас” құбылуы (валюта бағамын ла йық-
сыз реттеу əдісі, мұнда үкі мет бағалы қа ғаз дар 
нарығына тікелей бас қын шы лық жасап отырғанын 
жария түр де теріске шығарғанымен, жасырын бас-
қын шы лық жасауын жалғастыра береді)

“грязный” - “лас” (валюта бағамының құ бы луы, 
мұн да ұлттық валютаның басқа ва лю та лар ға қа-
тыс ты құны сұраныс пен ұсы ныс тың ықпалымен 
белгіленбейді, қайта оны мемлекеттік органдар 
бақылайды)

гуарани - гуарани (Парагвайдың ақша өлшемі, 100 
сан тимоға тең)

губернатор биржи - биржа губернаторы
губернатор внешний - сыртқы губернатор (бир жа ның 
басшылық органының өте тə жі ри бе лі адамдардан 
сайланатын не та ға йын да ла тын мүшесі)

гуд вилл / гудвилл - гуд вилл / гудвилл (1. фир  ма  ның 
іскерлік байланысының шартты құны; 2. тұрақты 
алармандар; 3. фирма пай  да  сы ның болжалды өсуін 
ақшамен ба ға лау; 4. сезілмейтін, яғни материалдық 
өл  шеу  ге келмейтін негізгі капитал: бедел, жақ  сы 
атақ, техникалық жəне эко но ми ка лық біліктілік, 
байланыстар, ықпалдар) 

Гудхарта закон - Гурдхарт заңы (мемлекет ақша мас-
са сының көрсеткішіне қанша ық пал жа са ға ны мен, 
осы реттеу əрекетінің салдарынан бұл агре гат-
тың бəрібір бұр ма ла на ты нын ашқан экономистің 
есімімен аталатын заң)

гульден - гульден (Нидерландының (Гол лан дия ның) 
Арубтың, Суринамның ақша өл ше мі, 100 центке 
тең)

гульден Кюрасао - Кюросао гульдені
гурд - гурд (Гаитидің ақша өлшемі, 100 сен ти мо ға 
тең)

гурт - гурт (тиын кесіндісі, тиынның, мə нет тің, ме-
даль дің бүйір қыры)

гуртовая надпись - тиынның бүйір қы рын да ғы жазу
гуртовая надпись на монете - мəнеттің бүйір қы рын-
да ғы жазу

“гэп-анализ” - “гэп-талдау” (пайыздық мөл шер ле  ме  нің 
өзгеруіне сезімталдықты өлшеу техникасы)

“гэп-менеджмент” - “гэп-менджмент” (па йыз дық 
мөлшерлеменің өзгеруіне сезімтал активтер мен 
пассивтерді айқындау)
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Д
Д, Д0, Д1, Д2, Д3, Д4, Д5 - Д, Д0, Д1, Д2, Д3, Д4, Д5 

(ақшаның көлемі мен құрылымын өтімділігіне қарай 
сипаттайтын белгілер)

Д/А - Д/А (шарттың барлық тармақтары орын дал-
ған да вексельдің борышқорға ғана қайтарылатынын 
көрсететін вексельдегі белгі) 

давать акцепт - ризалық беру
давать банков скую 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 кепілдік беру
давать деньги взаймы - қарызға ақша беру
давать деньги под закладную - кепілхатпен ақша беру
давать дотацию - демеуқаржы беру
давать завышенную оценку - көтеріңкі баға беру
давать задаток - кепілақша беру
“давать задний ход” - “артқа жүру”, “ше гін шек теу” 

(сөзінде тұрмау, айтқанынан айну)
давать инструкции - нұсқаулықтар беру
давать интервью - сұхбат беру
давать информацию - ақпарат беру
давать консультацию - ақыл-кеңес беру
давать объявление о кредиторах - несиегерлер тура-
лы құлақтандыру беру

давать объявление о новом выпуске акций - ак ция-
лар дың жаңа шығарылымы туралы құлақтандыру 
беру

давать объявление о продаже - сату туралы құлақ тан-
дыру беру 

давать отсрочку платежа - төлемге мəулет беру, тө-
лем мерзімін ұзарту

давать отчет - есеп (есептеме) беру
давать показания - жауап беру, түсінік беру 
давать полномочия - өкілеттік беру 
давать поручение банку - банкіге тапсырма беру
давать поручение банку о переводе денег - ақша ау-
дару туралы банкіге тапсырма беру

давать поручительство - кепілгерлік беру
да вать поручительство по векселю - вексель бо-
йынша кепілгерлік беру

давать право под писи - қол қою құқығын беру
давать право распоря жаться вкладом - са лым ға өкім 
жүргізу құқығын беру

давать прибыль - пайда беру
давать раз решение на иностранные ка пи та ло вло же-
ния - шетелдік күрделі жұм са лым ға рұқсат беру

давать распоряжение о предоставлении ссуды - не-
сие беру туралы өкім 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 указания дилерам, осуществляющим опе-
рации с государственными ценными бумагами 
на свободном рынке - еркін на рық та мемлекеттік 
бағалы қағаздармен операциялар жүргізуші дилер-
лерге нұсқау беру

давать ход делу - істі жүргізуге беру 
давать экономический эффект - эко но ми ка лық нə ти-
же беру 

давка - кептелу, кептелім, кептелек, сығылысу (жар-
гон сөз: нарықта белсенділіктің күрт артуы сəтінде 
биржалық операцияларды ресімдеудің баяулауы)

давка покупателей - сатып алушылардың сы ғылысуы
давление - қысым (бағамды төмендетуге тырысу 
əрекеті)

давление инфляционное - инфляциялық қысым
давление конкуренции - бəсекелестік қысымы
давление на конкурента - бəсекелеске қысым жасау
давление на курс валюты - валюта бағамына қысым 
жасау

давление на медведей - аюларға қысым жасау (валюта 
нарығында бағаның өтеусіз төмендеуінен пайда та-
батын алып-са тар лар ға қысым жасау үшін орталық 
банктер ресми түрде қолданатын шаралар)

давление на потребителей - тұтынушыларға қысым 
жасау

давление на рынок - нарыққа қысым жасау
давление спроса - сұраныс қысымы
давление финансовое - қаржы қысымы
давление цен - баға қысымы
давление экономическое - экономикалық қысым
давний долг - бұрынғы борыш
давность - заңды мерзім, бағзылық, ескілік, көнелік 

(қаржы құқығында)
давность вексельная - вексель мерзімінің өтуі
давность владения - иелену мерзімінің өтуі
давность исковая - іздену мерзімі, талап қою мерзімі, 
алашағын талап ету мерзімі, қуыну мерзімі; қуыну 
мерзімінің ескіруі (тұлғаның бұзылған құқықты 
талап ету бойынша қор ға ну ға арналған мерзімі, яғни 
заң мен қор ғал ған мерзім, бұл мерзімнен кейін жеке 
не заңи тұлға қуыну талабын қою құқығынан айы-
рылады)

давность приобретательная - ұзақ иелену; сатып алу 
мерзімінің ескіруі

давность страховая - сақтандыру мерзімі, сақтандыру 
мерзімінің өтуі 

дайм - дайм (АҚШ-тың күміс мəнеті, 1/10 долларға, 
яки 10 центке тең)

дайнерз-клаб (ДК) - дайнерз-клаб (ДК) (ха лық аралық 
пластикалық несие карточкасы)
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дайнерс-клуб - дайнерс-клуб (несие карточкалары 
жүйесі)

даласи - даласи (Гаитидің ақша өлшемі, 100 бутутқа 
тең)

Дальне восточная фондовая биржа - Қиыр Шығыс 
қор биржасы (Гонконг)

дамбо - дамбо (1. бағалы қағаздарды көрсетулі құ ны-
нан төмен бағамен сатқанда олардың бағамынан 
зиян шегу; 2. вексельдерді ин кас со ға есепке алғаны 
үшін банк тапсырыскерден алатын ерекше төлем)

дамнификация - залал шектіру (заңи: залал келтіру, 
зиян шектіру, нұқсан келтіру) 

дамно - дамно (1. ақшаның атаулы құны мен ағым да-
ғы бағамы бойынша есептелген құ ны ның ара сын да-
ғы айырма; 2. банкінің вексель бойынша қолма-қол 
ақша алумен байланысты жұмсаған шығыны)

дамнос - дамнос (ақшаның атаулы құны мен бағамдық 
құнының арасындағы айырма)

данные - деректер (кез келген түрдегі ақ парат)
данные анкетные - анкеталық деректер
данные базисные - базистік деректер
данные балансовые - теңгерімдік деректер
данные без учета сезонных колебаний - мау сым дық 
ауытқулар есептелмеген деректер

данные бухгалтерские - бухгалтерлік деректер
данные бухгалтерско го учета - бухгалтерлік есеп 
деректері

данные бюджетные - бюджеттік деректер
данные вторичные - қайталама деректер
данные входные - кіріс деректері
данные выборочные - іріктеме деректер
данные выходные - шығыс деректер
данные гарантийные - кепілді деректер
данные годовые - жылдық деректер
данные дополнительные - қосымша деректер
данные достоверные - анық деректер
данные за прошлые годы - өткен жылдардағы де-
ректер

данные зашифрованные - шартбелгі қойылған дерек-
тер, мұқамдалған деректер

данные исправленные - түзетілген деректер
данные испытаний - сынақ деректері
данные исходные - негізгі деректер
данные исчерпывающие - ақтық деректер
данные итоговые - қорытынды деректер
данные качественные - сапалық деректер
данные количественные - сандық деректер
данные конструктивные - сындарлы деректер
данные контрольные - бақылау деректері
данные меняющиеся - өзгермелі деректер
данные наблюдений - қадағалау деректері
данные недостаточные - жеткіліксіз деректер
данные недостающие - кемшін деректер
данные необработанные - өнделмеген деректер
данные необходимые - қажетті деректер
данные неопределенные - белгісіз деректер
данные неопровержимые - бұлжымайтын деректер

данные неполные - толымсыз деректер, толық емес 
деректер

данные неправильные - бұрыс деректер, дұрыс емес 
деректер

данные несгруппированные - топ тас ты рыл ма ған де-
ректер

данные новейшие - ең жаңа деректер
данные о доходах - кіріс туралы деректер
данные о местонахождении - мекенжайы туралы де-
ректер, орналасқан жері туралы деректер

данные о происхождении - шығу тегі туралы деректер
данные о работе - жұмыс туралы деректер
данные о размерах актива - активтің мөлшері туралы 
деректер

данные о расходах - шығыс туралы деректер
данные о состоянии - жай-күйі туралы деректер
данные о сумме де нег в обращении - айналыстағы 
ақша сомасы туралы деректер

данные о ценах - бағалар туралы деректер
данные об источнике - дереккөз туралы деректер
данные обработанные - өңделген деректер
данные обследования - тексеру деректері
данные общие - жалпы деректер
данные ожидаемые - күтілген деректер
данные окончательные - ақтық деректер
данные оперативные - шұғыл деректер
данные основные - негізгі деректер
данные отчетные - есеп беру деректері
данные официальные - ресми деректер
данные первичные - бастапқы деректер
данные первоначальные - ең əуелгі деректер
данные основные - негізгі деректер
данные отчетные - есеп беру деректері
данные официальные - ресми деректер
данные первичные - бастапқы деректер
данные первоначальные - ең əуелгі деректер
данные пересмотренные - қайта қаралған деректер
данные полные - толық деректер
данные полученные - алынған деректер
данные последние - соңғы деректер
данные предварительные - алдын ала деректер
данные предоставленные - берілген деректер
данные прилагаемые - тіркелетін деректер
данные приоритетные - басым деректер
данные прогнозируемые - болжалды деректер
данные проектные - жобалық деректер
данные противоречивые - қарама-қайшы деректер
данные разведывательные - барлау деректері 

(бəсекелестер туралы)
данные расчетные - есеп айырысу деректері
данные сгруппированные - топтастырылған деректер
данные секретные - құпия деректер
данные синдикативные - синдикаттық деректер
данные систематизированные - жүйеленген деректер
данные скорректированные - түзетілген деректер
данные сметные - сметалық деректер
данные справочные - анықтамалық деректер
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данные сравнительные - салыстырмалы деректер
данные среднестатистические - орташа статис ти ка-
лық деректер

данные статистические - статистикалық деректер
данные стоимостные - құндық деректер
данные структурные - құрылымдық деректер
данные табличные - кестелік деректер
данные упорядоченные - реттелген деректер
данные установленные - белгіленген деректер
данные уточненные - нақтыланған деректер
данные фактические - нақты деректер
данные цифровые - цифрлық деректер
данные экономические - экономикалық деректер
дань - алым, алым-салық (1. қаражатты күш теп алу, 
жеңілген халықтан алынатын заттай немесе ақ-
ша лай алым, сондай-ақ ха лық тан жиналатын қор-
қы тып алатын қа ра жат, заттай немесе ақ ша лай 
алым)

дар - сый-сияпат, тарту (активтің бір тұл ға дан екінші 
тұлғаға ешқандай өтемақысыз табысталуы)

дар денежный - ақшалай сый-сияпат
дарение - сыйға тарту (біреу өзінің мүлкін не мүліктік 
құқығын екінші біреуге тегін бе ре тін шарт)

дарение акций - акцияларды сыйға тарту
дарение недвижимости - жылжымайтын мү лік ті 
сыйға тарту

даритель - сыйға тартушы (инвестицияда: опционмен 
сауда жасаушы; заңнамада: меншік құқығын табы-
стау құжатын орындаушы)

даровой эффект - тегін нəтиже, тегін пайда (жаргон 
сөз: банктер клиенттердің “тегін” ре сурстарын 
орналастырудан алатын пайда)

дарополучатель - тарту алушы
дарственное участие - сыйға тартуға қатысушы
дарственные акции - сыйға тартылған акциялар
дарственный капитал - сыйға тартылған капитал
дарственный остаток - сыйқалдық, сыйға тар тыл ған 
қалдық

дары - тартулар (жаргон сөз: 1. параның жиі қол да-
ны ла тын баламасы; 2. қызмет көр се ту саласында 
шайлықпұл) 

дата - күн
дата аккредитива - аккредитив күні
дата акцепта - акцепт (ризалық) күні
дата аннулирования - күшін жою күні 
дата “без дивиденда” - “дивидендсіз” күн (ба ға лы қа-
ғаз келісімшарт бағасына жа рия лан ған дивиденд 
сомасы енгізілмей нарықтық айналысқа түсірілетін 
күн)

дата валютирования - валюталандырылу күні (1. қай-
сыбір қаражат пайдаланыла бас та ған күн; 2. қай-
сы бір операцияның нақты жа сал ған күні; 3. шетел 
ва лю та сы ның жет кі зіл ген күні)

дата вступления в силу - күшіне енген күн
дата вступления в силу контракта - келісім шарт тың 
күшіне енген күні

дата вступления в силу нового закона - жаңа заңның 
күшіне енген күні

дата вступления в силу соглашения - келі сім нің 
күші не енген күні 

дата вступления чего-либо в силу - бірдеңе нің күші-
не енуі

дата вхождения в силу - күшіне кірген күні
дата выдачи - берген күн
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 выкупа - өтеуін төлеп (сатып) алу күні
дата выписки векселя - вексельді жазып беру күні
дата выписки счета - шот көшірімі күні
дата выплаты - төлеу күні (акциялардан жа рия лан ған 
дивидендтерді не облигациялар бо  йынша пайыздар-
ды төлеу межеленген күн)

дата выплаты дивиденда - дивиденд төлеу күні
дата выплаты процентов - пайыз төлеу күні
дата выпуска - шығарылым күні
дата выпуска ценных бумаг - бағалы қағаздар шы ға-
ру күні

дата выставления - ұсыну күні
дата выставления счет-фактуры - шот-фактура ұсы-
ныл ған күн

дата декларации - мағлұмдама күні
дата депонирования - депозиттеу күні
дата доставки - жеткізіп беру күні (1. фью черс тік ке-
лі сім шарт бойынша жеткізіліп берілуге тиіс айдың 
бі рін ші күні; 2. бир жа да ғы мəміледен кейінгі бесінші 
іскерлік күні)

дата доступа - қол жеткізілген күн, рұқсат күні
дата завершения контракта - келісімшарттың аяқ та-
лу күні

дата займа - қарыз күні
дата заказа - тапсырыс берілген күн
дата заключения сделки - мəміле жасасу күні
дата заключительная - қорытынды күн
дата закрытия - жабылған күн
дата записи - жазба жазылған күн
дата зачисления инкасси руемой суммы на резерв-
ный счет банка - инкассоланатын соманы банктің 
сақ тық шотына есептеу күні

дата зачисления денег на банковский счет - ақшаны 
банк шотына есептеу күні

дата заявки - өтінім берілген күні
дата и время отправки - жөнелту күні мен уа қы ты 

(жөнелтушінің өкілеттікті нұс қау лық ты алушыға 
жөнелту жөніндегі қыз мет ке табыстау уақыты)

дата извещения - хабарлама күні (жеткізу ниеті ту-
ралы хабарлама жазу күні)

дата изменения плавающей процентной ставки 
в долгосрочном свопе - ұзақ мер зім ді своптағы 
ауытқымалы пайыздық мөл шер ле ме ні өзгерту күні

дата изъятия - алып тасталған күні (қол да ныс тан 
шығарылған күні)

дата исполнения сделки - мəмілені орындау күні
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дата исполь зования кредита - кредитті пайдалану 
күні

дата истечения срока - мерзімнің өту күні (1. ке лі сім-
шарт мерзімінің аяқталған күні; 2. опцион мер зі мі-
нің соңғы күні)

дата истечения срока действия лицензии - лицензия-
ны қолдану мерзімінің аяқталатын күні 

дата истечения срока контракта - келісім шарт мер зі-
мінің өту күні

дата истечения срока опциона - опцион мерзімінің 
аяқталатын күні

дата исходная - бастапқы дата, негізгі дата, шығыс 
күні

дата, когда акция теряет право на дивиденд - акция 
дивидендке құқықтан айырылатын күн

дата конечная - ақтық күн, ақырғы күн, соңғы күн
дата, на которую должна быть произведена реги-
страция держателя долговых ценных бумаг - бо-
рыш қор лық бағалы қағаздардың иесі тіркелуге тиіс 
күн

дата наступления срока - мерзімнің басталу күні
дата начала гарантийного периода - кепілдік кезеңі-
нің басталу күні

дата начала работы - жұмыстың басталу күні
дата начала размещения займа - қарызды орналасты-
ра бастау күні

дата начала размещения нового займа - жаңа қарыз-
хатты орналастыра бастаған күн

дата обработки - өңдеу күні
дата объявления дивидендов советом директоров 
акционерного общества - ак цио нер лік қоғамның 
директорлар кеңесінің дивидендтерді жариялаған 
күні

дата одобрения выдачи кредита - несие беру дің ма-
құл данған күні 

дата окончания опциона - опционның аяқ тал ған күні 
(опционды өткізудің аяқталатын күні)

дата окончания срока - мерзімі аяқталған күн
дата оплаты закладных - кепілпұлды төлеу күні
дата оплаты счет-фактуры - шот-фактура тө лен ген күн
дата определения - айқындау күні 
дата отзыва облигаций эмитентом с их досрочным 
погашением - облигацияларды мерзімінен бұрын 
өтелуіне байланысты эми тент тің қайтарып алған күні

дата отзыва ценной бумаги - бағалы қағазды қайта-
рып алған күн

дата открытия - ашылу күні
дата отправки корресподенции - хат-хабарды жіберу 
күні

дата отправки следующего парохода - келесі па-
роходты жөнелту күні (шетелдік тратталар мен 
чектерді көшіру кезінде валюталық есеп айырысуда 
пайдаланылады)

дата оформления счёт-фактуры - шот-фак ту ра ның 
ресімделген күні

дата оценки стоимости с правом выбора - таңдау 
құқығы бар құнды бағалау күні

“дата П”, дата платежа - “Т күні”, төлем күні
дата перевода денег - ақша аударымы күні
дата пересмотра процентов - пайыздардың қайта 
қаралған күні

дата перечисления де нег - ақша аудару күні
дата письма - хаттың датасы
дата платежа - төлем төлеу күні (салымды сақ тан ды-
ру кезінде алдын-ала белгіленген уақыттың нақты 
аяқталу мерзімі)

дата платежа в страховании - сақтандыруда төлем 
төлеу күні

дата платежа по ценным бумагам - бағалы қағаздар 
бойынша төлем төлеу күні

дата погашения - өтеу күні (вексель, акцепт, облига-
ция не басқа да борышқорлық құжат бойынша сома 
төленетін күн) 

дата погашения ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар ды 
өтеу күні

дата подачи заявки - өтінім беру күні
дата подачи заявки на участие в торгах - сауда-сат-
тық қа қатысу үшін өтінім беру күні

дата подачи заявления - өтініш беру күні
дата подписания - қол қою күні
дата подписания заключения аудитора - ау ди тор дың 
қорытындысына қол қойылған күн

дата подписания контракта - келісімшартқа қол 
қойылған күн

дата подписания протокола - хаттамаға қол қойылған 
күн

дата покупки опциона “колл” - опцион “коллды” са-
тып алу күні

дата получения права на дивиденд - дивидендке 
құқық алу күні

дата поставки - жеткізілім күні
дата поставки ценных бумаг - бағалы қағаздарды 
жеткізу күні

дата поступления - түсу күні
дата поступления перевода - аударымның түскен күні
дата почтового штемпеля - пошта мөр та қа лы бы 
қойылған күн

дата появления права на вып лату процентов - па-
йыз төлеуге құқықтың пайда болу күні

дата появле ния права на получение процентов по 
ценным бумагам - бағалы қағаздар бойынша пайыз 
алуға құқықтың пайда болу күні

дата предложения - ұсыну күні (акциялар не облига-
циялар дистрибициясы сатып алу үшін жұрт шы-
лық қа ұсынылатын күн)

дата предполагаемая - болжалды күн
дата предъявления иска - талап ету күні
дата предъявления претензии - кінарат-талап беру күні
дата прекращения действия контракта - келісімшарт 
күшінің біткен күні

дата при покупке ценных бумаг - бағалы қа ғаз дарды 
сатып алу кезінде көрсетілген күн

дата при продаже ценных бумаг - бағалы қағаздарды 
сату кезінде көрсетілген күн
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дата при расчете пла тежей по свопу, после которой 
изме нение ставки не учитывается - своп бойынша 
төлемдер есебін айырысу кезіндегі күн, бұл күннен 
кейін мөлшерлеменің өзгеруі есепке алынбайды

дата приблизительная - долбарлы дата
дата прибытия - келу күні
дата приоритетная - басымдықты күн
дата проведения торгов - сауда-саттықты өткізу күні
дата проверки - тексеру күні 
дата проводки - өткізбе күні
дата публикации - жариялау күні
дата расторжения - бұзу күні
дата расторжения контракта - келісімшартты бұзу 
күні

дата регистрации - тіркеу күні (акцияларды ұс таушы 
дивиденд алу құқығына ие болу үшін акцияларды ие-
ленуге ресми кірісетін күн)

дата регистрации акцио нера - акционерді тіркеу күні
дата регистрации вла дельцев акций - акция лардың 
иелерін тіркеу күні 

дата регистрации операции в книгах бухгалтерско-
го учета - бухгалтерлік есеп кі тап тарында опе ра ция-
ның тіркелген күні

дата регистрации ценных бумаг - бағалы қа ғаздарды 
тіркеу күні

дата, с которой начинается выплата процентов - 
пайыздар төлеу басталатын күн

дата, с которой начинается начисление процентов 
по облигациям - облигациялар бойынша пайыздар 
есептеудің басталатын күні

дата, с которой начисляются проценты - пайыз 
есептелетін күн

дата с правом выбора - таңдау құқығы бар күн
дата сделки - мəміле күні
дата сделки с опционом - опционмен байланысты 
мəміле жасасылған күн

дата совершения контракта - келісімшарт жасасыл-
ған күн

дата совершения оборота по реализации - өткізу бо-
йынша айналым жасалған күн

дата совершения обратной покупки - кері сатып 
алынған күн

дата совершения операции акциза - акциз операция-
сы жасалған күн

дата совершения пере даточной надписи - табыстама 
жазба жазылатын күн

дата составления отчетности - есеп-қисап (есептілік) 
жасау күні

дата спот - спот күні (мəміле жасалғаннан кейін екі 
жұ мыс күнінен соң басталатын валюталандыру 
күні)

дата счета - шот күні (төлем төлеуге шот берілген 
күн)

дата счета-фактуры - шот-фактура күні (тө лем тө-
лен гені туралы шот-фактура бе ріл ген күн)

дата торговли - сауда күні (бағалы қа ғаз дар мен не та-
уар фьючерсімен шын сауда жасалған күні)

дата тратты - тратта күні, аударма вексель күні (не сие-
гер дің қарызгерге немесе банкке оның үшінші тұл ға-
ға вексельдік соманы төлеу жөніндегі бұйрығының 
белгіленген нысандағы бланкіге жазылған күні)

дата уведомления - хабарлама жасалған күн
дата уведомления о необходимости внесения ре-
гулярных сумм по долгосрочным свопам - ұзақ 
мерзімді своп бойынша тұрақты сома төлеу қажеттігі 
туралы хабарлау күні

дата урегулирования - реттеу күні (орын дал ған тап-
сырысты не бағалы қағаздар үшін қолма-қол ақ ша-
лай төлеген сатып алушы, не бағалы қа ғаз дар ды 
жеткізіп, өткізуден пайда алған сатушы реттеуге 
тиіс күн)

дата урегулирования расчетов по ценным бумагам 
- ба ға лы қағаздар бойынша есеп айырысу реттелген 
күн

дата установленная - белгіленген күн 
дата фиксированная - тиянақталған күн (жаңа шы-
ға ры лым облигациялары бойынша пайыз есептеу 
басталатын күн)

дата форвард - форвард күні (мəмілені сақ тан ды ру 
(хеджерлеу) үшін қажет арнаулы күн)

дата эмиссии - эмиссия күні (бағалы қағазға есеп те ле-
тін пайыз есебі жүргізіле бастайтын күн)

дата-вексель - дата-вексель (төлеу мер зі мі белгілі бір 
уақыт өткеннен кейін бел гі ле не тін вексель)

дата-кэш - кэш-күні (мəміле жасасылған күні жүр гі зі-
ле тін валюталық операция) 

датирование - күнін көрсету (құжатта оның тол ты-
рыл ған, қабылданған, бекітілген кү нін көрсету)

датирование более задним числом - неғұр лым кейінгі 
күнді көрсету

датирование более поздним числом - неғұр лым кеші-
рек күнді көрсету 

датирование более ранним числом - неғұр лым ерте-
рек күнді көрсету 

датирование задним числом - кейінгі күнмен белгілеу 
(көрсету)

датирование неправильное - күнін бұрыс көрсету
датирование прошедшим числом при покупке цен-
ных бумаг - бағалы қағаздарды сатып алу кезінде 
өткен күнді қою

датированная дата - күні қойылған күн (жаңа обли-
гациялар жəне басқа борышқорлық құ жат тар бо-
йынша өспелі пайыз есептеле бастайтын күн)

датированная тратта - күні қойылған тратта, күні 
қойылған аударма вексель

датированные ценные бумаги - күні бел гі лен ген 
бағалы қағаздар

датированный задним числом - кейінгі күн мен белгі-
ленген

датированный задним числом чек - кейінгі күнмен 
белгіленген чек

датировать будущим числом - алдағы күнмен белгі леу
датировать задним числом - кейінгі күнмен белгілеу
датировать - күнін қою, күнін көрсету
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датировать более задним числом - неғұрлым кейінгі 
күнмен көрсету

датировать более поздним числом - неғұр лым 
кешеуілдетілген 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 более задним числом - неғұрлым кейінгі 
күнмен көрсету

датировка более поздним числом - неғұрлым кеше-
уіл детілген күнмен көрсету

датировка более ранним числом - неғұрлым ертелеу 
күнмен көрсету

датировка заблаговременная - мерзімінен бұрынғы 
күнін көрсету

датировка предварительная - алдын ала кү нін көрсету
датировка сегодняшним числом - бүгінгі күн мен 
көрсету 

дато-вексель - дато-вексель (төлем төлеу мер зі мі нақ-
ты көрсетілмей, ресімделген күн нен бастап бел гі лі 
бір уақыт өткеннен кейін көрсетілетін вексель түрі)

датская крона - дат кронасы 
Дат ский фонд финансирования экспорта - Дания-
ның экспортты қаржыландыру қоры

дать добро - ризалық беру, рұқсат ету
“дать задний ход” - “шегіншектеу”, “артқа жүру” 

(сөзінде тұрмау, айтқанынан қайту)
дать заключение - қорытынды беру
дать ход делу - істі қозғау, іске қозғау салу
даун-тик - даун-тик (биржада: бұрынғы мə мі ле ден 
гөрі төмен бағамен жасасылған мə мі ле дегенді біл-
ді ре тін термин)

дауэсизация - дауэсизация (бір мемлекеттің екінші 
мемлекетті, Дауэстің Германияға қатысты жос-
па рында көрсетілгендей, эко но ми ка лық, əсіресе қар-
жы лық құлдыққа салу саясаты)

дача беспроцентной ссуды - пайызсыз несие беру
дача взаймы под ростов щический процент - өсім-
қор лық пайызбен қарызға беру

дача возможности - мүмкіндік беру
дача денег в рост - ақшаны өсімге беру
дача разрешение - рұқсат беру
дача расписки в получении денег - ақша ал ға ны жө-
нін де қолхат беру

дача рассрочки - бөліп-бөліп өтеуге беру, мəу лет тік 
өтеуге беру

дача санкции - рұқсат беру
дача скидки - женілдік беру
дача ссуды - несие беру
дающий право участия в прибыли - пайдаға қатысу 
құ қығын беруші (акциялар мен облигациялар туралы)

два бита - екі бит (құны 25 центтік мəнет дегенді 
білдіретін жаргон сөз, “квартер”)

два заказа противоположной направленнос ти бро-
керу - делдалға қарама-қарсы ба ғыт та ғы екі тапсырыс 

два раза в год - жылына екі рет
двадцатые доли - жиырмадан бір үлес (жаңа бюд-
жет тік жылға арналып бекітілмеген мемлекеттік 
бюд жет тің шығысын қар жы лан ды ру əдісі, мұн да 
келесі айға арнал ған шығыс өткен жылғы бюд жет-
тің жиырмадан бір үлесіне тең мөлшерде қар жы-
лан ды ры лады)

двадцать пять центов - жиырма бес цент
две сделки с противоположной направленностью, 
совпадающие по размерам и срокам - қарама-
қарсы бағыттағы, мөлшері мен мерзімі бойынша 
үйлес келетін екі мəміле

две стороны операции спред - спред опе ра ция сы ның 
екі тарабы

двенадцатые доли - он екіден бір үлес (жаңа бюд-
жет тік жылға арналып бекітілмеген мемлекеттік 
бюд жет тің шығысын қар жы лан ды ру əдісі, мұн да 
келесі айға арнал ған шы ғыс өткен жылғы бюд жет-
тің он екіден бір үлесіне тең мөлшерде қар жы лан-
ды ры ла ды)

двигаться против те чения - ағысқа қарсы қоз ға лу 
(жағдаятқа қарамастан мəміле жасасу)

движение ва лютного курса - валюта ба ға мы ның 
қозғалысы

движение валюты, выраженное индексом - индекс-
пен көрсетілген валюта қозғалысы

движение впереди - қозғалыс алда, алдағы қозғалыс, 
алда жүру (бағалы қағаздар жө нін де гі делдалдың 
əдепсіз əрекеті, мұнда ол сауда мəмілесін əуелі өз 
есебінен жасасады, сонан соң өз клиенттерінің тап-
сырысын орындайды)

движение денег - ақшаның қозғалысы
движение денег по каналам обращения - ақ ша ның 
айналыс арнасы бойынша қоз ға лы сы

движение денежной мас сы - ақша жиынының қозға-
лысы

движение денежной наличности - нақты ақ ша ның 
қозғалысы, қолма-қол ақша қоз ға лы сы (компанияның 
белгілі бір ке зе  ңін де тө лен ген ақшалай төлем со-
масын ше гер ген де гі қолма-қол ақшалай тү сім дер дің 
сомасы)

движение денежной наличности до уплаты налогов 
- қолда бар ақшаның салық тө ле ген ге дейінгі қоз ға-
лысы

движение денежных средств - ақшалай қа ра жат тың 
қозғалысы (жеке жəне заңи тұл ға лар дың шо тын-
да ғы ақшалай қа ра жат тың өз ге руі, ақшаның бір 
қолдан екінші қолға өтуі)

движение денеж ных средств на счете - шот тағы 
ақшалай қаражаттың қозғалысы

движение длинное - ұзақ қозғалыс (акцияларды не та-
уарларды сатып алу)

движение золота - алтынның қозғалысы
движение к общественному - қоғамдық ба ғыт та ғы 
қоз ға лыс, қоғамға қарай қозғалу (ба ға лы қағаздар 
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ин дус трия сы ның термині, фирманы иеленудің акция-
ларды бірнеше жекеше ұстаушылардан акцияларды 
қоғамдық ұстаушыларға көшуі)

движение к частному - жекешелік бағыттағы қоз ға-
лыс, жекешеге қарай қозғалу (компания акцияларына 
қо ғам дық меншіктен жекеше меншікке көшу)

движение капитала - капитал қозғалысы
движение капитала из страны в страну - капиталдың 
бір елден екінші елге қозғалысы

движение короткое - қысқа қозғалыс (акцияларды не 
тауарларды сату)

движение кредита - кредит қозғалысы
движение ликвидности - өтімділік қозғалысы
движение наличной денежной массы - қол ма-қол 
ақша жиынының қозғалысы

движение наличности - қолдағы ақшаның қозғалысы
движение наличности для инвестирования - ин вес-
ти ция лауға арналған қолдағы ақшаның қозғалысы

движение наличных средств - қолдағы қа ра жат тың 
қозғалысы

движение остатков бюджетных средств - бюд жет 
қаражаты қалдықтарының қоз ға лы сы

движение средств между банками - қаражаттың бан-
ктер арасындағы қозғалысы

движение средств между счетами - қаражаттың шот-
тар арасындағы қозғалысы

движение средств между счетами в бухгалтерском 
учете банков - банктердің бухгалтерлік есебінде қа-
ра жат тың шоттар арасында қозғалуы

движение срочное - шұғыл қозғалыс
движение суммарное - жиынтық қозғалыс
движение фондов - қорлардың өзгеруі, қор лар дың 
қозғалысы

движение цен - бағаның құбылуы
движение цен вверх - бағаның өрлеуі
движение цен вниз - бағаның құлдилауы
движение цен на фон довом рынке, затрагивающее 
все ак ции - қор нарығындағы ба ға ның барлық ак-
ция ларды қозғайтын қозғалысы

движение цены вверх и вниз в пределах установлен-
ного лимита - бағаның бел гі лен ген лимит шегінде 
жоғары жəне төмен қозғалысы

движимая вещь - жылжитын зат
движимое имущество - жылжитын мүлік
движущееся среднее число - қозғалушы орташа сан 

(бағалы қағаздар не тауарлар ба ға сы ның орташа 
саны)

двоичный - екі санды (код, есептеу)
двойная базисная ставка - базистік қос мөл шер леме 

(ірі жəне ұсақ қарызгерлер үшін)
двойная банковская система - қосарлы банк жүйесі 
двойная бухгалтерия - екі жақты бухгалтерия (ша-
руа шы лық операцияларды бухгалтерлік есеп шот-
тарында тіркеу тəсілі, мұнда əр бір шаруашылық, 
қар жы операциялары туралы екі қайтара жазба 
жазылады)

двойная бухгалтерская запись - қосарлы бухгал тер-
лік жазба

двойная валюта - қос валюта (екі металдың айналы-
сына негізделген)

двойная датировка - күнді екі қайтара белгілеу 
двойная запись - қосарлы жазба
двойная оплата - екі қайтара төлеу
двойная проводка - қосарлы өткізбе, екі жақ ты өткізбе 

(кез келген шаруашылық опе ра ция ны бірден екі бух-
гал тер лік шотта бір шот тың дебетінде, екінші 
шоттың кре ди тін де көрсету)

двойная регистрация - екі жақты тіркеу, қо сар лы 
тіркеу (бағалы қағазды екі биржада тіркеу)

двойная сделка - қосарлы мəміле (бағалы қа ғаз дар ды 
бір брокерден сатып алу жəне оларды биржадағы 
бағамды желбуаз ба ғам ға айналдыру үшін басқа 
брокерге қайта сату)

двойная система бухгалтерского учета - бухгалтерлік 
есептің екі жақты жүйесі (екі жақты жазбаға не гіз-
дел ген бухгалтерлік есеп жүйесі)

двойная система счетоводства - есепшіліктің екі жақ-
ты жүйесі

двойная система цен - қос баға жүйесі
двойная цена золота - алтынның қосарлы ба ға сы (рес-
ми жəне нарықтық бағасы)

двойное банковское дело - қосарлы банк ісі (қос бағы-
ныс тағы банк ісі)

двойное дно - қос тұңғиық (экономикалық талдау тер-
ми ні: бағалы қағаз бағасының құлдырауын, сонан соң 
жандануын, сосын қайтадан сол деңгейге құл ды ра-
уын көр се те тін техникалық кесте үлгісі)

двойное налогообложение - қос салық салу, қосарлы 
салық салу

двойное обязательство - қосарлы міндеттеме
двойное складское свидетельство - қойма ның 
қосанжар куəлігі

двойное страхование - қосанжар сақтандыру
двойное финансирование - екі қайтара қар жы ландыру
двойной аукцион - қосарлы аукцион
двойной бухгалтерский учет - қосарлы бух гал терлік 
есеп

двойной валютный курс - қосарлы валюта лық бағам
двойной валютный рынок - қосарлы ва лю та лық на-
рық (валюталық нарықты ұйым дас ты ру түрі, мұн-
да валюта бағамын екі жақ ты коммерциялық жəне 
қар жы операциялары бойынша бөлек-бөлек белгілеу 
көзделеді)

двойной контроль - екі жақты бақылау (бір мезгілде 
екі тараптың келісімі талап еті ле тін əрекет, мыс., 
құ жат қа екі адам ның қол қоюы, клиент жалдаған 
бо лат сан дық тың екі кілті болуы - біреуі иеленушіде, 
екіншісі банк қызметкерінде болуы) 

двойной курс - қосарлы бағам (валютаны мем ле  кет-
тік реттеу əдісі, мұнда ұлттық валюта бағамын 
екі жақты түрде - ком мер ция лық жəне қаржы опе-
рациялары бойынша бөлек-бөлек белгілеу көзделеді)

двойной листинг - қосарлы листинг (бағалы қағаз дар-
ды бір мезгілде екі биржаға жіберу)

двой ной опцион - қосарлы опцион (опциондарды са-
ту ға жəне сатып алуға құ рам дас ты ру; қатерді 
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азайту жəне табысты кө бей ту үшін екі опционды - 
“пут” опцион мен “колл” опционды бір мезгілде сату 
жəне сатып алу; сатып алушының немесе са ту шы-
ның опционы)

двойной опцион, ком бинирующий опционы “пут” и 
“колл” - “пут” жəне “колл” опциондарды құ рам дас-
ты ра тын қосарлы опцион 

двойной опцион покупателя - сатып алу шы ның 
қосар лы опционы

двойной опцион, при ко тором проданный опцион 
дороже купленного - сатылған опцион сатып алын-
ған опционнан қымбат болатын қосарлы опцион

двойной опцион продавца - сатушының қосарлы оп-
ционы

двойной опцион с разными сроками - мер зімі əртүрлі 
қосарлы опцион

“двойной орел” - “қос қыран” (АҚШ-тың құны 20 
дол  лар лық көне алтын мəнеті )

двойной рейтинг ценных бу маг - бағалы қағаздардың 
қос рейтингі

двойной рынок золота - қосарлы алтын нарығы
двойной своп - қосарлы своп (айырбас)
двойной спред в расчете на выгоду от повышения 
курсов - бағамның көтерілуінен пайда алуға есептел-
ген қосарлы спред

двойной спред в расчете на выгоду от снижения 
курсов - бағамның төмендеуінен пайда алуға есеп-
телген қосарлы спред

двойной спред, при ко тором проданный опцион до-
роже купленного - сатылған опцион сатып алынған 
опционнан қымбат қосарлы спред

двойной спред с раз ными сроками поставки - жет кі-
зі лім мерзімі əртүрлі қосарлы спред

двойной стандарт - қос стандарт
двойной счет - қосарлы шот
двойной таможенный тариф - қосарлы кеден тарифі
двойной Т-счет - қосарлы Т-шот
двойной целевой фонд - қос мақсатты қор (екі сы нып-
та ғы акциялары бар жабық өзара қа рыз қоры)

двойные выплаты в страховании - сақтанды рудағы 
қосарлы төлеу

двойные цены - қос баға
двойственность - екі жақтылық
двор монетный - мəнет сарайы, ақша сарайы (мəнет 
шекумен айналысатын мемлекеттік кəсіпорын)

двугривенный - жиырма тиындық (орыстың құны 20 
тиындық ұсақ ақшасының халық арасындағы аталуы)

двуз начная сумма - екі таңбалы сома
двукратный - екі еселенген
двустороннее соглашение - екі жақты келісім
двустороннее со глашение о платежах - төлем туралы 
екі жақты келісім

двусторонние валютные оговорки - екі жақты 
валюталық ескертпе

двусторонние счета - екі жақты шоттар
двусторонний валютный арбитраж - екі жақты ва лю-
та лық арбитраж 

двусторонний до говор - екі жақты шарт
двусторонний клиринг - екі жақты клиринг (екі елдің 
үкіметтері арасындағы осы ел дер дің орталық 
банкілері арқылы қарама-қар сы талаптарды өзара 
есепке алу туралы келісім)

двусторонний контракт - екі жақты келісімшарт
двусторонняя банковская сделка - екі жақты банк 
мəмілесі (екі банк арасындағы мəміле)

двусторонняя монополия - екі жақты монополия
двусторонняя сделка - екі жақты мəміле
двусторонняя система клиринговых расчетов - екі 
жақты клирингілік есеп айырысу жүйесі

двусторонняя торговля - екі жақты сауда
двухвалютная облигация - қос валюталы облигация 

(пайызы бір валютамен төленетін, ал негізгі сомасы 
екінші валютамен тө ле не тін облигация)

двухвалютная об лигация, основная сумма которой 
изменяется в зависимости от изме нения валют-
ного курса - негізгі сомасы валюталық бағамның 
өз ге руі не қарай өз ге ріп отыратын қос валюталы об-
лигация

двухвалютная цен ная бумага - қос валюталы бағалы 
қағаз

двухвалютный счет - қос валюталы шот
двухвалютный счет “ностро” банка-резидента в 
иностранном банке - банк-ре зи дент тің шетелдік 
банк те гі қос валюталы “ностро” шоты

“двухдолларовый брокер” - “екі долларлық делдал”
двухнедельный репорт - екі апталық репорт
двухступенчатая лотерея - екі баспалдақты лотерея
двухуровневая банков ская система - екі деңгейлі 
банк жүйесі

двухуровневая цена золота - алтынның екі деңгейлі 
бағасы (ресми жəне нарықтық бағасы)

двухуровневое кредитное соглашение - қос деңгейлі 
несие келісімі

двухуровневое предложение о поглощении - жұтылу 
(қосылу) туралы екі деңгейлі ұсыныс

двухуровневое финан сирование - екі дең гей лі қаржы-
ландыру

двухуровневый валютный рынок - екі дең гей лі ва-
лю  талық нарық

двухуровневый ры нок золота - екі деңгейлі алтын 
на ры ғы (алтынның 1968 ж. ресми жəне жеке мен-
шік тегі алтынға бөлінуіне байланысты)

двухцелевые инвестиционные компании - қос мақ-
сат ты инвестициялық компаниялар

двухярусное предложение - қос қабат ұсыныс, қос 
жүйелі ұсыныс (жұтылу туралы ұсы ныс, мұнда 
акционерлерге компанияны ба қы лау ға жеткілікті 
акциялар пакеті үшін жеткілікті жоғары бас тап-
қы баға, қалған акциялар үшін төмендеу баға ұсы-
нылады)

двухярусный валютный рынок - қос-қабат валюта 
нарығы, қос жүйелі валюта нарығы, қос бағамды ва-
люта нарығы

двухярусный рынок - қос-қабат нарық (екі жақты 
режимге негізделген валюталық на рық, мұнда ва-
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лю та ның бір бағамы ер кін болып табылады жəне 
на рық тық күш тер дің əрекетіне байланысты бола-
ды, екінші ба ға мын үкімет басқыншылық жолмен 
реттейді)

двухярусный рынок золота - қос-қабат алтын нарығы
дебаты - айтыс, талқылау, пікірталас
дебентурные акции - дебентуралық акциялар (шарт 
бойынша шығарылған акциялар, белгілі бір уақыт 
аралығында тиянақты тө лем төлеу көзделеді)

дебет - дебет, алашақ (1. бухгалтерлік шоттың екі 
жақ ты кесте нысанындағы сол жағы; 2. актив 
шоттарда шот бойынша түскен барлық түсімдер 
жазылатын кіріс бөлігі; 3. пассив шоттарда шот 
бойынша барлық шығыстар топтастырылатын 
шы ғыс бөлігі; 4. борыш, берешек)

дебет и кредит - дебет пен кредит
дебет-авизо - дебет-авизо (берешек хабарламасы)
дебет-нота - дебет-нота, дебет-хабарлама (банк 
клиент тің шотындағы сома артық жұм сал ған жағ-
дай да оған жіберетін хабарлама)

дебет счета - шот дебеті
дебет-нота за услуги - көрсетілген қызметі үшін дебет-
нота

дебет-нота неоплаченная - төленбеген дебет-нота 
дебетование - дебеттеу 
дебетование процентов - пайыздарды дебеттеу
дебетовать - дебеттеу (дебетке жазу)
дебетовать счет - шотты дебеттеу (шоттың дебетіне, 
яғни оның сол жағына жазу)

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, де бет тік айырма 

(шоттың дебеті бойынша қорытынды соманың кре-
дитпен са лыс тыр ған да асып түсуі)

дебетовое сальдо в биржевых операциях - биржа 
операцияларындағы дебеттік сальдо

дебетовое сальдо взаимных расчетов - өзара есеп 
айырысудың дебеттік сальдосы

дебетовое сальдо на своем счете - өз шо тын да ғы де-
бет сальдосы

дебетовое сальдо счета у брокера - делдал шо тының 
дебеттік сальдосы

дебетовые переводы третьим сторонам - үшінші 
тараптарға дебеттік аудармалар

дебетовый - дебеттік 
дебетовый бухгал терский ордер - дебеттік бухгал-
терлік ордер

дебетовый вексель - дебеттік вексель
дебетовый журнал - дебеттік журнал
дебетовый итог - дебеттік қорытынды (жиын)
дебетовый итог счета - шоттың дебеттік қоры тын-
дысы

дебетовый меморандум - дебеттік меморандум 
(1. банктің салымшыға жіберген құ жа ты, онда 
салымшының банктегі шоты қысқартылғаны хабар-
ланады; 2. сатушы сатып алушыға оның шотының 
де бит тел ге нін - көбейтілгенін хабарлау үшін пайда-
ланатын құжат)

дебетовый оборот по счету - шот бойынша дебеттегі 
айналым

дебетовый остаток - дебеттік қалдық (берешек)
дебетовый перевод - дебеттік аударма
дебетовый прирост доход ности - 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 қар жы лан дыру 

(қысқа мерзімді қаржыландыру)
дебитный баланс - дебиттік теңгерім (1. несиегерге не 
сатушыға қайтарылуы қажет ақшаны көрсететін 
шот теңгерімі; 2. мар жи нал дық клиент делдалға 
бағалы қағаз сатып алу үшін берген ақша)

дебитный оборот - дебиттік айналым (жалпы несиеге 
сатуды дебитке бөлу жолымен алынған көрсеткіш)

дебитный разрыв - дебиттік алшақтық (екі оп цион ның 
құны арасындағы айырма, сатып алын ған опцион 
құнының сатылған опцион құ ны нан асып түсуі)

дебитор - дебитор, қарызгер, қарыздар (1. кə сіп орын ға, 
жеке адамға берешегі бар заңи не жеке тұлға; 2. не-
сие алған борышкер)

дебитор банка - банкінің дебиторы
дебитор бухгалтерский - бухгалтерлік дебитор
дебитор, не выполняющий обязательств - міндет те-
ме сін орындамайтын қарыздар

дебиторская задолженность - дебиторлық берешек, 
алашақ

дебиторская задолженность в днях - күнбе-күнгі 
дебиторлық берешек

дебиторская задолженность клиентов банка - банк 
клиенттерінің дебиторлық берешегі

дебиторская задолженность по лизинговому финан-
сированию - лизингілік қар жы лан ды ру бойынша 
дебиторлық берешек

дебиторская задолженность по лизингу - лизинг бо-
йынша дебиторлық берешек

дебиторская задолженность по открытому счету - 
ашық шот бойынша дебиторлық берешек

дебиторская квота - дебиторлық үлестеме
дебиторская программа - дебиторлық бағ дар лама
дебиторские потери - дебиторлық шығасы
дебиторско-кредиторская задолженность - дебитор-
лық-кредиторлық берешек

дебиторы дочерней компании - еншілес ком па нияның 
дебиторлары

дебито ры, несущие ответственность совместно и по-
рознь - бірге жəне бөлек жа уап кер шілік жүктелетін 
дебиторлар
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дебит-спрэд - дебит-спрэд (сатылас-спрэд)
деблокирование - оқшаулауды алып тастау, оқшау лау-
дан босату

деблокирование счета - шотты оқшаулауды алып тас тау
дебт - дебт, борыш (берілген несиенің нə ти же сі ре тін-
де гі борыш)

дебурс - дебурс (қайтарылмайтын шығын)
дебюджетизация - бюджетсіздендіру, бюджеттен шы-
ға ру (инвестицияларды мемлекеттік бюджеттен 
алып, арнаулы несие-қаржы институттарының қа-
ра ма ғы на беру)

девалоризация - девалоризация, бағамды (бағаны) түсіру
девалоризовать валюту - валютаны девалоризациялау, 
валютаның бағамын түсіру

девальвация - девальвация, ақшаның құнсыздануы 
(1. басқа елдер валютасына не алтынға шаққанда 
ұлттық валюта құ ны ның төмендеуі; 2. мемлекет 
ұлт тық ва лю та ның құнын басқа елдер валюталары-
на қатынасы бойынша азайту туралы ерікті түрде 
қабылдаған шешім)

девальвация ва люты - валютаның құнсыз дануы
девальвация доллара - доллардың құнсыз дануы
девальвация конкурентная - бəсекелі девальвация
девальвация открытая - ашық девальвация
девальвация предстоящая - алдағы девальвация
девальвация скрытая - жасырын девальвация
девальвация фунта стерлингов - стерлинг фунттың 
құнсыздануы

девальвированная валюта - құнсызданған валюта
девальвировать - құнсыздандыру
девальвировать валю ту - валютаны құнсыз дандыру
девиза - девиза (шетел валютасы түріндегі вексель, 
сондай-ақ халықаралық есеп айырысу үшін пайдала-
нылатын кез келген басқа да төлем құралы) 

девиз торгов на бирже - биржадағы сауда-сат тық 
девизі

девизная валютная политика - девиздік ва лю талық 
саясат

девизная политика - девиздік саясат (шетел валюта-
сын сатып алу не сату жолымен валюта бағамын 
реттеу) 

девизный стандарт - девиздік стандарт
девизы в долларах - доллар түріндегі девиздер
девизы в фунтах стер лингов - стерлинг фунт түрін-
дегі девиздер

девизы на Лондон - Лондонға арналған девиздер
деволюция - деволюция (міндеттерді табыс тау)
девственный заем - тұңғыш қарызхат, тырнақалды 
қарызхат (жаргон сөз: компания облигациясының 
алғашқы шығарылымы)

90-дневный сбере гательный счет - 90 күндік жинақ 
шот

девять крупнейших банков США, депозитные 
сертификаты которых считаются равными по 
качеству и взаимозаменяемы - депозиттік серти-
фикаттары сапасы бойынша тең келетін жəне өзара 
айырбасталатын АҚШ-тың аса ірі тоғыз банкі

деградация - деградация, азғындаушылық (эко но ми ка-
лық жүйе жағдайының нашарлауы, оның ыдырауы, 
ұйымның, басқарудың шығасыға ұшырауы)

дегрессивное налообложение - дегрессивтік салық 
салу, азаймалы салық салу (та быс тың көбеюіне қа-
рай салықтың үлесі, салық тү рін де алынатын пайыз 
азая түсетін са лық салу)

дегрессия - дегрессия, азаймал, кемімел (не ғұр лым 
ұсақ кіріс алу үшін пайызды тө мен де те отырып үй-
ле сім ді салық салу)

дедринг - дедринг (бүкіл қарыз капиталы мен артық-
шы лық ты акциялар құны мен жай акциялар құны-
ның арасалмағы)

дееспособность - іс-əрекетке қабілеттілік
дееспособность банка - банкінің іс-əрекетке қа бі лет-
ті лі гі

дееспособность ограниченная - іс-əрекетке шектеулі 
қабілеттілік 

дееспособность полная - іс-əрекетке толық қабілеттілік
дееспособность сторон - тараптардың іс-əре кет ке 
қабілеттілігі

дезинформация - теріс ақпарат, ақ па рат сыз дан дыру
дезигнация - дезигнация (1. несие берушінің қой  ған 
қолы; 2. бүлінген тауарлардың тізімі)

дезинвестиции - инвестициясыздандыру
дезинтермедиация - дезинтермедиация, ажырау, ажы-
рату, қожырау (1. тап сы рыс кер лер дің несие капитал-
дары нарығында банктердің дел далдық қыз ме ті нен 
бас тартуы; 2. тапсырыскерлердің өз депозитін 
алуы; 3. несие ресурстарының бір бө лі гі нің ұлттық 
банк жүйесінен сыртқа кетуі; 4. қаржы инс ти тут-
та ры ның делдалдық міндеттерін атқара алмауы)

дезорганизатор - іріткі салушы, шырық бұ зушы
дезорганизация - іріткі салу, шырық бұзу шы лық 

(ұйым ның шырқын бұзу, əлсірету, қа лып тас қан 
ұйым ды қожырату)

дезорганизация рынка - нарықтың шырқын бұзу
дезорганизация управления экономикой - экономи-
каны басқарудың шырқын бұзу

деинвестирование - инвестициясыздандыру (инвести-
циялаушы ұйымның қайсыбір инвестициялық жоба-
дан өзінің күрделі жұм са лы мын алуы)

действенность - пəрменділік
действенность договора - шарттың пəрмен ділігі
действенность рекламы - жарнаманың пəр мен ділігі 
действие - іс-қимыл
действие активное - белсенді іс-əрекет
действие без уведомления - хабарламай іс-қимыл 
жасау

действие в интересах государства - мемлекет мүдде-
леріне сай əрекет ету 

действие в нарушение инструкций - нұсқаулықты 
бұ зып əрекет ету

действие в пределах полномочий - өкілеттік шегінде 
əрекет ету 

действие в соответствии с полномочиями - өкілет тік-
ке сай əрекет ету
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действие, дающее ос нования для возбуждения дела 
о банкротстве - банкроттық туралы іс қозғау үшін 
негіздеме беретін əрекет

действие закона стоимости - құн заңының күші, құн 
заңының қолданылуы

действие на законном основании - заңды негіздегі 
əрекет 

действие на основании полномочий - өкі лет тік не гі-
зін де əрекет ету 

действие, направ ленное в пользу одного из кредито-
ров в ущерб остальным - не сие гер лер дің бі рі нің 
пайда алуына қал ған да ры ның зиян шегуіне ба ғыт-
тал ған əрекет

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
действие с ограниченным риском в операциях с 
ценными бумагами - бағалы қа ғаз дар мен операция 
жасауда шектеулі тəуекел мен əрекет жасау

действие, свидетель ствующее о некредитоспособ-
ности - несиеге қабілетсіздік туралы куəландыратын 
əрекет

действителен в течение месяца - бір ай бойы күшінде 
болады (клиенттің делдалға бұйрығы)

действителен в течение недели - бір апта бойы күшін-
де болады (клиенттің делдалға бұйрығы)

действителен до отмены - күші жойылғанға дейін жа-
рамды (клиенттің делдалға бұйрығы)

действительная го довая ставка процента - қол да-
ныс та ғы жылдық пайыз мөлшерлемесі

действительная подпись - шын қойылған қол
действительная ставка дис конта - қолда ныс тағы 
дисконт мөлшерлемесі

действительная стои мость - шын құн
действительная стоимость банковских услуг - қол-
да ныстағы банк қызметтерін көрсету құны 

действительная стоимость имущества - мү лік тің 
нақ ты құны

действительная стоимость ценных бумаг - бағалы 
қағаздардың нақты құны

действительная цена - қолданыстағы баға, нақты 
баға, шын баға (мəміле жасалатын нақты баға)

“действительно в течение дня” - “шынымен күні 
бойына”

действительность - шындық, нақтылық, заң ды лық, 
шынайылық

действительность договора - шарттың шы на йы лығы
действительность документа - құжаттың шы на-
йылығы

действительность объективная - нақты шын дық, 
əділетті шындық

действительность прав - құқықтардың шына йылығы
действительность реальная - ақиқат шындық

действительность современная - қазіргі заманғы 
шындық, заманауи шындық

действительный - шын, шынайы, нақты, қолданымда 
болу, қолданыстағы (күші бар)

действительный личный идентифи кационный но-
мер - қолданыстағы жеке сəй кес тен діру нөмірі

действительный на один только день - тек бір күнде 
ғана жарамды (биржа агентіне биржа операциясын 
жасауға берілген нұс қау)

действительный процент - қолданымдағы пайыз
действительный чек - қолданымдағы чек
действия Федеральной резервной системы США 
по сокращению денежной массы путем огра-
ничения кредитных ресурсов банков - АҚШ-тың 
Федералдық сақтық қор жүйесінің банктердің не-
сие ресурстарын шектеу жолымен ақша жиынын 
қысқарту жөніндегі əрекеті

действовать - əрекет ету, қолдану (баға, бағам туралы)
действовать в каче стве поручителя - кепіл гер ретінде 
əрекет ету

действовать в качестве уполномоченного - уəкіл ре-
тін де іс-əрекет жасау 

действует до - дейін қолданылады (клиенттің брокер-
ге бұйрығы туралы)

действует до конца ме сяца - айдың аяғына дейін қол-
данылады (клиенттің брокерге бұйрығы туралы)

действует до конца неде ли - аптаның аяғына дейін 
қолданылады (клиенттің брокерге бұйрығы туралы)

действует до уведо мления об отмене - күшін жою 
туралы хабарламаға дейін қолданылады (клиенттің 
брокерге бұйрығы туралы)

действующая годо вая процентная ставка - қолда-
ныс тағы жылдық пайыздық мөлшерлеме

действующая отпускная цена - қолданыстағы сату 
баға сы, қолданыстағы босату бағасы

действующая ставка налога - салықтың қолда ныс та-
ғы мөлшерлемесі

действующая цена - қолданыстағы баға
действующие стандарты массы и чистоты металла 

- металл салмағы мен тазалығының қолданыстағы 
стандарттары (алтынмен өтеу  ге қатысты келісім-
шарт тардағы ескертпе)

действующий - қолданыстағы, күші бар
действующий валютный курс - қолданыс тағы валюта 
бағамы

действующий заем - қолданыстағы қарызхат
действующий концерн - қолданыстағы (жұ мыс істеп 
тұрған) концерн 

действую щий курс - қолданыстағы бағам
действующий напрямую - тікелей қимыл дау шы, ті-
ке лей əрекет етуші (бағалы қағаздарды тікелей ин-
вес тор лар ға сатушы меншікті өткізу ұйымы бар 
эмитент) 

действующий счет - қолданыстағы шот
дейтинг - дейтинг (коммерциялық мəміледе: несиені 
дəстүрлі несиелік шарттар шең бе рі нен шығарып ке-
ңей ту, мыс., 90 күннің орнына 30 күнге түсіру)
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декабрь и июнь - желтоқсан мен маусым (жарты 
жылда бір рет пайыз немесе дивиденд төлеу кезінде)

декабрь и июнь - желтоқсан мен маусым (жарты 
жылда бір рет пайыз немесе дивиденд төлеу кезінде)

декабрь, март, июнь, сентябрь - желтоқсан, наурыз, 
маусым, қыркүйек (тоқсан сайын пайыз немесе диви-
денд төлеу кезінде)

декабрь, март, июнь, сентябрь - желтоқсан, наурыз, 
маусым, қыркүйек (тоқсан сайын пайыз немесе диви-
денд төлемдері кезінде)

декапитализация - капиталдан айырылу, капиталсыз-
дану, капиталсыздандыру

декапитализация банка - банкті капиталсыздандыру
декларированный капитал - мағлұмдалған капитал
деклараторное решение - декларациялық (мағ лұм да-
ма лық) шешім

декларация - декларация, мағлұмдама, мағ лұм дау хат, 
мағлұмхат (1. негізгі қа ғи дат тар ды жариялау, ақыл-
кеңестік күші бар құқықтық құжат; ресми мə лім-
де ме; 2. ха лық ара лық құқықта - тараптар ке ліс кен 
жалпы қағидаттар мен мақсаттар тұ  жы  рым  дал -
ған салтанатты акт; 3. шекара ар қы лы құн ды лық 
алып өткенде кеденге берілетін мə лім де ме; 4. са лық 
тө леу ге тар тыл ған тұлғаның тапқан та бы сы ның, 
мүл кі нің мөлшері туралы мəлімдемесі; 5. қай сы бір 
ереже жарияланатын не белгілі бір ақпарат маз-
мұн да ла тын құжат)

декларация банковская - банк мағлұмдамасы
декларация брокера-продавца - сатушы-брокер 
мағлұмдамасы

декларация брокерская - делдалдық мағлұм дама
декларация валютная - валюталық мағлұм да  ма
декларация валютного контроля - валюта лық 
бақылау мағлұмдамасы

декларация доходов - табыс мағлұмдамасы
декларация имущественная - мүлік мағлұм дамасы
декларация инвестиционная - инвестиция лық 
мағлұмдама

декларация налоговая - салық мағлұмдамасы
декларация о доходах - табыс туралы мағлұмдама, 
кіріс туралы мағлұмдама

декларация о платежеспособности - төлем қабілет ті-
лігі туралы мағлұмдама

декларация о поддерживающих заработках - қолдау-
шы табыс туралы мағлұмдама

декларация о подоходном налоге - табыс салығы ту-
ралы мағлұмдама 

декларация о прибылях и убытках - пайда мен залал 
туралы мағлұмдама

декларация о произведенных вычетах - жасалған 
шегеріс туралы мағлұмдама

деклара ция совместной собственности в кондоми-
ниуме - кондоминиумдағы бір лес кен меншік мағ лұм -
да ма сы

декларация о совокупном годовом доходе - жылдық 
жиынтық табыс туралы мағлұмдама

декларация о стоимости - құн туралы мағ лұм  дама

декларация об источнике и применении фондов - 
қорлардың көзі мен қолданылуы туралы мағлұмдама

декларация правовая - құқықтық мағлұмдама
декларация таможенная - кеден мағлұм да ма  сы
декларация таможенной стоимости - кеден дік құн 
мағлұмдамасы

декларация тарифная - тарифтік мағлұмдама
декларация траста - сенім қорының мағ лұм дамасы
декларация финансовая - қаржы мағ лұм да ма сы 

(жеке адамның, қауымдастықтың, іс кер ұйымның, 
компанияның, фирманың, т.б. қаржы жағдайы ту-
ралы жазбаша мə лім демесі)

декларирование доходов - табысты мағ лұм дау, кірісті 
мағлұмдау

декларирование цен - бағаны мағлұмдау
декларированный капитал - мағ лұм дал ған капитал 

(акционерлік қоғам ның құ рыл тай шы лық жəне басқа 
құ жат та рын да көр се тіл ген капиталы)

декрет - декрет (жоғарғы өкіметтің заң күші бар 
қаулысы)

декрет законодательный - заңнамалық декрет
декрет об аннулировании государственных займов - 
мемлекеттік қарыздардың күшін жою туралы декрет

декретированные деньги - декреттелген ақша (асыл 
металдармен қамтамасыз етілмеген ақша)

декретные деньги - декреттік ақша (билік ор  ган   да -
ры  ның декретімен, үкіметтің қау лы сы мен ақша 
ретінде енгізілген ақша бел гі ле рі)

декувер - декувер (мүліктің бағасы мен сақ тан ды ру 
сомасы арасындағы айырма)

декхолдер - декхолдер (тапсырыскерлердің дел дал дар-
ға тапсырмасын ұстайтын биржа қызметшісі)

дела финансовые - қаржылық істер
делатель рынка - нарық жасаушы (1. Лон дон ның қор 
биржаларында бағалы қағаздармен операциялар 
жүр гі зу ші дилер; 2. тұрақты, жаңарып тұру не гі-
зін де бағалы қағазды немесе валютаны сатып алу 
мен сатудың екі жақты бағасын жариялауға дайын 
брокер немесе банк)

делать взнос - жарна жасау (қайырмалдық жасау, бі-
реу дің үлесін төлеу дегенді білдіретін жаргон сөз)

делать взнос за частично оплаченные акции - 
ішінара төленген акциялар үшін жарна төлеу

делать временный перенос суммы с одного счета на 
другой - соманы бір шоттан екінші шотқа уақытша 
көшіру

делать заем - қарызхат жасау
де лать капиталовложения - күрделі қаржы жұм са лы-
мын жасау

делать крупные капиталовложения - ірі күр делі қар-
жы жұмсалымын жасау

делать на векселе бланковую передаточную надпись 
- вексельде бланкілік табыстама жазба жазу

делать на векселе нотариальную отметку об отказе 
трассата от акцепта или уплаты - вексельде трас-
сат тың ризалық беруден не төлеуден бас тарт қа ны 
туралы нотариустық белгі соғу 
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делать надпись - жаза жазу
де лать надпись на обороте чека - чектің сыртына 
жазба жазу

делать передаточную надпись - табыстама жазба жазу
делать покупку для покрытия обязательств по сроч-
ным сделкам - мерзімді мəміле бо йынша мін дет те-
ме лер ді жабу үшін жазба жазу

делать предложение - ұсыныс жасау
делать предложение о выпуске займа - қа рыз хат шы-
ғару үшін ұсыныс жасау

делать регулярные взносы - тұрақты жарна төлеу
делать рынок - нарық жасау (бағалы қағаздар бо-
йынша фирманың сұранысы мен ұсынысы бағасын 
қолдау)

делать скидку - шегерім жасау
делать цену - баға жасау (нарық жасау)
делегат - делегат (1. біреудің борышы аударылатын 
адам; 2. уəкіл)

делегат полномочный - өкілетті делегат
делегация - делегация (1. өзінің борышын басқа 
адамға аудару; 2. делегаттар тобы)

делегация неофициальная - бейресми делегация
делегация официальная - ресми делегация
делегация парламентская - парламент делегациясы
делегация правительственная - үкімет делегациясы
делегация представительная - өкілетті делегация
делегация руководящих деятелей - басшы қайрат кер-
лер делегациясы 

делегация специалистов - мамандар делегациясы
делегирование кредитов - кредитті табыстау
де легирование полномочий по предоставлению кре-
дита - несие беру жөніндегі өкілеттікті табыстау

делегированнный дол жник - өкілеттік берілген бо-
рышкер

делегированное право - табысталған құқық
делегированные полномо чия - берілген өкілеттік
“делегированный не может делегировать” - “өкі лет-
тік берілген өкілеттік бере алмайды” (принципал үшін 
белгілі бір жұмысты орындауға келіскен агенттің 
осы жұмысты үшінші біреуге қайта табыстауға 
құқығы жоқ екенін білдіретін заңи қағидат)

деление займа на транши - қарызды транш тарға бөлу
деление прибыли - пайданы бөлу
деление расходов - шығысты бөлу
делец - жылпос іскер, пысықай 
деликт - деликт (залал бойынша талап қою үшін негіз 
болатын құқық бұзушылық, яғни, азаматтық құқық 
бұзушылық,)

делимое обязатель ство - бөлінетін міндеттеме
делимый аккредитив - бөлінетін аккредитив
де линквент - деликвент (құқық бұзушы)
делитель процентный - пайыздық бөлгіш
дело - 1) іс (1. кəсіп, кəсіптер тобы, білім немесе 
машық саласы; 2. қайсыбір факті, оқи ға бойынша 
əкімшілік немесе сот тал қы лауы); 2) іс қағаз 
(фактіге, мəселеге, адам ға қатысты құжаттар 
тігілген папка)

дело банковское - банк ісі
дело брокерское - делдалдық іс
дело владельца банковской карточки - банк карточ-
касын иеленушінің іс қағазы

дело выигрышное - ұтысты іс
дело государственное - мемлекеттік іс 
дело гражданское - азаматтық іс
дело денежное - ақшалы іс
дело доходное - пайдалы іс
дело о банкротстве - банкроттық туралы іс
дело о финансовой несостоятельности - қар жы лық 
дерменсіздік туралы іс

“дело рук одного человека” - “бір адамның қолынан 
шыққан іс” (биржа жаргоны: екі жақтан да бағаны 
бір адамның белгілеуі)

деловая репутация заемщика - қарызгердің іскерлік 
беделі

деловая этика - іскерлік əдеп
деловой банк - іскерлік банк
деловой день - іскерлік күн (қаржы нарығы алаңдары 
сауда үшін ашылатын күн)

деловой риск - іскерлік тəуекел (қатер)
деловой цикл - іскерлік цикл (айналсоқтық)
делопроизводитель - іс қағаздарын жүргізуші
делопроизводство - іс қағаздарын жүргізу
делькредере - делькредере (1. комиссионердің үшінші 
тұлғамен жасасқан шартының орындалуы үшін 
оның комитет алдындағы кепілдігі; 2. несие беру-
мен байланысты тəуекел (қатер); 3. борышкердің 
несиеге қабілетсіздігіне қарсы кепілдік; 4. банк-
терде берілген несиенің қайтарылмауына бай-
ланысты ықтимал шығасыны жабуға ар нал ған 
сақтық қор)

дельта - дельта, айырма (1. опцион ба ға сы ның өзгеруін 
сипаттайтын шама; 2. ком мер ция лық жаргон: та-
уар дың сатып алу жəне сату бағасының ара сын да-
ғы айырма, қайта сатудан алынған пайда)

дематериализация ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар-
дың материалсыздануы (бағалы қағаздармен куə лан-
ды ры латын мүліктік құқықтарды қуаттау тə сі лі-
нің өзгеруі)

демонетаризация - демонетаризация (белгілі бір ны-
сан да ғы валютаны айналыстан алу)

демонетизация - демонетизация, мə нет сіз ден ді ру 
(1. асыл металдардың, ең алдымен ал тын ның, кү-
міс тің ақша міндетін ат қа ру дан қалуы, мəнеттің 
бұ рын ғы құ нын жо ғал туы, несие ақшаның, банк 
би  лет  те  рі нің (банк нот тың), қолда жоқ ақ ша ның, 
чек  тер  дің ке ңі нен қолданылуына байланысты асыл 
ме  тал  дар  дың ақша ре тін де пай да ла ны луы ның қыс-
қа руы; 2. ком мер ция лық банкінің мем ле кет тік обли-
гациялар мен бағалы қағаздарды қысқартуы; 3. тө-
лем құ рал да ры ның белгілі бір түрінің айналыстан 
шы ғуы)

демонетизация золота - алтынның ақша мін де тін 
атқарудан қалуы

демонетизировать - мəнетсіздендіру
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демонстративный дар - көрнекі сый (тарту) (өсиет 
бойынша сыйға тарту немесе арнау лы қордан немесе 
активтен төленуге тиіс белгілі бір ақша сомасы)

демонстрационное табло на Нью-Йоркской фондо-
вой бирже - Нью-Йорк қор бир жа сын да ғы көрсеткіш 
табло

демпинг - демпинг (сыртқы жəне ішкі на рық та тау-
арды əдейі төмен бағамен сату)

демпинг валютный - валюталық демпинг (мем ле кет-
тің тауарларды əлемдік орташа ба ға мен экс порт қа 
шығару мақсатымен ұлт тық валютаны қам та ма-
сыз ету шарасы)

демпинг ценовой - баға демпингі
демпинговая цена - демпингілік баға (ішкі нарықтан 
төмен экспорттық баға)

денарий - денарий (ежелгі Римнің күміс мəнеті)
денарий св. Петра - əулие Петрдің денарийі
денариус - денариус (ежелгі Римнің күміс мəнеті
денежка - ұсақ ақша (жарты тиындық ұсақ мыс 
мəнет)

денежная база - ақша базасы (банктің сақтық қоры 
ретінде пайдалануға болатын ақша, банк кас са сын-
да ғы қолма-қол ақша, депозиттер, банктен тыс 
айналыста жүрген нақты ақша)

денежная вуаль - ақша буалдыры, ақша кіреукесі, ақ-
ша мен көлегейлеу (ақшаның рөлін нақты үде ріс тер-
дің құндылықтылық пердесі ретінде түсіндіру)

денежная выручка - ақшалай түсім
денежная гипотеза - ақшаны болжау, ақша болжамы 

(ақша ұсынысының қысқаруы көптеген эко но ми-
ка лық дағдарыстың себебі болып табылады деген 
пайымдау)

денежная дисцип лина - ақша тəртібі
денежная единица - ақша бірлігі, ақша өлшемі 

(заңнамалық тəртіппен белгіленген ақша белгісі)
денежная единица дохода - табыстың ақша бірлігі
денежная еди ница измерения - өлшеудің ақша бірлігі
денежная единица страны - елдің ақша бірлігі
денежная единица счета - шоттың ақша бірлігі
денежная единица эмиссии - эмиссияның ақша бірлігі
денежная емкость рынка - нарықтың ақша сы йым-
ды лы ғы (нарықта ұсынылған та уар ларды, бағалы 
қағаздарды, көрсетілетін қыз меттерді жұтып 
қоюы мүмкін ақша кө ле мін көрсететін шама)

денежная задолженность - ақшалай берешек
денежная заработная плата - ақшалай жалақы
денежная земельная рента - ақшамен өте ле тін жер 
рентасы, ақшалай жер рентасы

денежная иллюзия - ақша елесі (ақшалай табыс алу-
шы ның бағаның өсуіне байланысты ақшаның сатып 
алуға жарамдылығын ескерместен осы табыстың 
ең төмен шамасына бағдарлануы; құнсызданған 
ақша белгілеріне емес, атаулы ақша белгілеріне бағ-
дар ла ну)

денежная инфляция - ақша инфляциясы, ақ ша ның 
құнсыздануы

денежная компенсация - ақшалай өтемақы

денежная компенсация взамен льгот отдельным ка-
тегориям граждан - азаматтардың кейбір санаттары-
на берілетін жеңілдіктердің орнына ақшалай өтемақы

денежная компенсация инвалидам и участникам 
ВОВ за проезд по территории СНГ - Ұлы Отан 
со ғы сы ның мүгедектері мен қатысушыларына 
ТМД аумағында жол жүру үшін берілетін ақшалай 
өтемақы

денежная корова - ақшалы сиыр (үздіксіз ақша жа-
сайтын іскер кəсіпорын)

денежная корпорация - ақша корпорациясы
денежная купюра - ақша купюрі
денежная масса - ақша жиыны, ақша кө ле мі (ай на лыс-
та ғы ақша белгілерінің жиын тығы)

денежная масса в обращении - айналыстағы ақша 
жиыны (елдің орталық банкі ай на лыс қа шығарған 
ақша көлемі)

денежная масса по определению Федеральной ре-
зервной системы - Федералдық сақ тық қор жүйе сі-
нің айқындайтын ақша жиыны 

денежная мера - ақша өлшеуіші
денежная наличность - қолма-қол ақша, қолда бар 
ақша

денежная операция - ақша операциясы
денежная оплата труда - еңбекке ақшалай ақы төлеу
денежная отчетность - ақша есеп-қисабы
денежная оценка - ақшалай бағалау, ақшаны бағалау, 
ақшамен бағалау

денежная оценка имущественного взноса члена коо-
ператива - кооператив мүшесінің мүліктік жарнасын 
ақшамен бағалау

денежная оценка нематериальных активов - бейма-
те риалдық активтерді ақшамен бағалау

денежная переменная величина - ақшалай ауыспалы 
шама

денежная позиция - ақша жайғасымы (сауда-саттық 
жүйесінде - сауда-саттық бойына облигацияларды 
сатып алуға тапсырысты қамтамасыз ету үшін 
пайдалануға болатын ақшалай қаражат қал ды ғы-
ның шамасы) 

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 (мемлекеттің ақша шы ға ру ға айрықша 
құқығы)

денежная рента - ақша рентасы (жер рен та сы ның 
үшінші түрі, жер берілгені үшін жұ мыс пен өтеуді 
жəне берілген жердің ақы сын онда өсірілген өнімнің 
бір бөлігімен тө леу ді ауыстырған рента)

денежная реформа - ақша реформасы (елдің ақша 
жүйесін толық немесе ішінара өз гер ту, мемлекет 
ақша айналысының қо жы ра уы на байланысты жəне 
ұлттық валютаны нығайту, ақша бірлігін тұ рақ-
тан ды ру мақ са ты мен жүргізеді)
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денежная сделка - ақшалай мəміле, ақша мə мі лесі
денежная система - ақша жүйесі (ақша айналысын 
ұйым  дас тырудың əрбір елде тарихи түр де қа лып-
тас  қан жəне ұлттық заң на ма мен тия нақ тал ған 
нысаны) 

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 сумма, сопровождающая заявку на при-
обретение ценных бумаг - бағалы қағаздарды сатып 
алуға берілген өтінімге ілеспе ақшалай сома

денежная теория - ақша теориясы
денежная теория процента - пайыздың ақша теориясы
денежная форма стоимости - құнның ақша лай нысаны
денежная форма товара - тауардың ақшалай нысаны
денежная цена - ақшалай баға
денежная школа - ақша мектебі (əрбір шы ға рыл ған 
банкнот металмен қам та ма сыз етілуге тиіс деген 
ақша шығару теориясы)

денежная экспансия - ақша экспансиясы
денежно-вещевая лотерея - ақшалай-заттай лотерея
денежное ассигнование - ақшалай қаражат тандыру
денежное богатство - ақшалай байлық
денежное возмещение - ақшалай орнын толтыру
денежное вознаграждение - ақшалай сыйақы 

(қызметкердің еңбегіне жалақы, еңбектің көлемі 
мен сапасына қарай сыйлықақы төлемі түрінде 
төленетін ақшалай ақы) 

денежное встречное удовлетворение - ақшалай ың-
ғай  ласпа қанағаттандыру

денежное выражение - ақшалай тұлғалану (тұлғада)
денежное выражение продукции - өнімнің ақшаға 
шағылуы, өнімнің ақшалай тұл ға ла нымы

денежное выражение товара - тауардың ақшаға ша-
ғылуы, тауардың ақшалай тұл ға ла нымы

денежное выражение фон довой сделки - қор мə мі ле-
сі нің ақшалай тұлғалануы

денежное довольствие - ақшалай нəпақа (əскери қыз-
мет шілерге берілетін ма те риал дық сыйақы)

денежное законодатель ство - ақша заңнамасы
денежное кредитное регулирование - ақшаны кре дит-
тік реттеу

денежное накопление - ақшаның қорлануы, ақша қор-
ла ны мы (қоғамның кəсіпорындарда ақша түрінде 
жасалып, өткізілетін таза табысы, өнім сатыла-
тын баға мен оның толық құны арасындағы айырма 
ретінде айқындалады)

денежное накопление населения - халықтың ақшалай 
қорланымы

денежное наследство - ақшалай мұра
денежное обеспечение - ақшамен қамсыздандыру, 
ақшаның қамтамасыз етілуі

денежное обращение - ақша айналысы (1. ақ ша ның 
айналыс жəне төлем құралы ре тін де гі қозғалысы, 

яғни қолма-қол ақша жəне қолма-қол ақшасыз ны-
санда тауарлардың ауыспалы айналымына қыз мет 
көрсетуі, сондай-ақ өндіріс барысында тауарсыз 
есеп айырысу жəне төлем төлеу; 2. елде бел гі лі бір 
ке зең де пайдаланылатын барлық төлем құ рал да ры-
ның жиынтығы)

денежное обраще ние, автоматически при спо саб ли-
ва  ю щееся к потребностям торговли - сауда қа жет-
ті лік те рі не өздігінен бейімделетін ақша айналысы

денежное обязательство - ақша міндеттемесі
денежное обязательство под ручной залог недви-
жимости - жылжымайтын мүліктің қол кепілімен 
берілген ақшалай міндеттеме

денежное обязательство третьего класса - үшінші 
сыныпты ақшалай міндеттеме

денежное покрытие - ақшалай өтем (ұйым да белгі лен-
ген мерзімде оның барлық тө лем де рін төлеу үшін 
қа жет ті ақшаның болуы деңгейі)

денежное поручение авиапочтой - авиапоштамен жө-
нел тіл ген ақша тапсырмасы

денежное пособие - ақшалай жəрдемақы
денежное правило - ақша ережесі
денежное правило Фридмена - Фридменнің ақша 
ережесі (американ экономисі М.Фрид ман тұ жы-
рым да ған ереже: ақша жиы ны ның ұзақ мерзімді 
тұрақты өсу қар қы ны өндірістің нақты көлемінің 
өсу қар қы нын дай болуға тиіс жəне соған орай ақша 
айналысы өзгеріп отырады)

денежное предложение - ақша ұсынысы
денежное равнове сие - ақша тепе-теңдігі
денежное содержание - ақшалай үлес, ақша лай 
қаражат

денежное сокровище - ақшалай қазына
денежное требование - ақшалай талап
денежное эластичное обращение - ақшаның икемді 
айналысы

денежно-кредитная дефляция - ақша-кредит тің 
құнсыздануы

денежно-кредитная конституция - ақша-кредит 
конституциясы (ақша-несие сая са ты ның күні 
бұрын белгіленген жəне өз гер мей тін ережелері мен 
заңдарының жиынтығы)

денежно-кредит ная организация - ақша-несие 
ұйымы

денежно-кредитная политика - ақша-кредит сая саты 
(ақша айналысы мен несие са ла сын да ғы эко но ми ка-
лық өсуді реттеуге, инфляцияны тежеуге, төлем 
тең герімін те ңес ті ру ге, жұмыспен қамтылуды рет-
теуге ба ғыт тал ған шаралар жиынтығы)

денежно-кредитная политика в условиях исламской 
финансовой системы - ислам қаржы жүйесі жағ да-
йын да ғы ақша-кредит саясаты 

денежно-кредитная проблема - ақша-кредит пробле-
масы

денежно-кредитная система - ақша-кредит жүйесі 
(ақша айналысы мен несие құ рал да рын реттеудің 
заң жүзінде бел гі лен ген нақ ты нысаны) 
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денежно-кредитная теория цикла - ақша-кредит 
циклі теориясы

денежно-кредитное регулирование - ақша-кредит 
реттеуі (мемлекеттің экономикалық үдерістерге 
ықпал ететін негізгі құ рал да ры ның бірі)

Де нежно-кредитное управление Сингапура - Синга-
пурдың Ақша-кредит басқармасы

денежно-кредитные ак тивы - ақша-кредит активтері
денежно-кредитные кризисы - ақша-кредит дағда-
рыс тары

денежно-кредитный - ақша-кредит(тік)
денежно-кредитный механизм - ақша-кредит тетігі
денежно-налоговая система - ақша-салық жүйесі
денежно-счетные машины - ақша санау машиналары
денежно-торговый капитал - ақша-сауда капиталы
денежные авансы - ақшалай алғытөлем
денежные авуары - ақша авуарлары
денежные активы - ақшалай активтер (ком па ния ның 
шотында қолма-қол ақша сомасы тү рін де көр се ті-
ле тін алынуға тиіс активтер)

денежные взносы - ақшалай жарналар
денежные взыскания - ақша өндіріп алу
денежные документы - ақша құжаттары (1. пошта 
маркалары, мемлекеттік баж маркалары, вексельдік 
маркалар, төленген авиабилеттер, демалыс үй ле-
рі не, санаторийлерге төленген жолдамалар, т.б.; 
2. бухгалтерлік есеп шоттары жоспарының “Ақ ша-
лай қаражат” бөлімінің шоты)

денежные доходы населения - халықтың ақшалай 
табысы

денежные затраты - ақша шығыны, ақшалай шығын
денежные затруднения - ақша қиындығы
денежные знаки - ақша белгілері (құн белгісі: банк-
ноттар, ұсақ мəнеттер)

денежные знаки мелкого достоинства - ұсақ құн ды-
лық тағы ақша белгілері

денежные круги - ақшалы топтар
денежные ликвид ные активы - ақшалай өтімді ак-
тивтер

де нежные накопления - ақша қорланымы
денежные налоги - ақшалай салық 
денежные обстоятельства - ақша жағдайы
денежные обязательства - ақшалай мін дет те ме лер, 
ақша міндеттемелері (1. ақша тө леу, шоттарды, 
талаптарды төлеу жө нін де гі ақшалай нысанда қа-
был да на тын мін дет те ме лер; есептелген жа ла қы ны, 
ұсынылған ақ ша лай шоттарды (төлем талапта-
рын) тө леу, жарияланған дивидендтерді төлеу, са-
лық тар мен өзге де төлемдерді төлеу, банк не сие сі 
мен ол бойынша пайызды қайтару, шы ға рыл ған 
облигацияларды өтеуін төлеп алу түріндегі пассив-
тер; 2. мемлекеттің мем ле кет тік тапсырыстарды 
төлеу, əлеу мет тік жəрдемақы төлеу, облигациялар-
ды, ақ ша лай сертификаттарды өтеуін төлеп алу, 
олар бойынша пайыз төлеу, алынған не сие ні қайтару 
қа жеттігіне байланысты міндеттемелері) 

денежные обя зательства с отсроченным получением 
- алу мерзімі ұзартылған ақшалай міндеттемелер

де нежные остатки - ақша қалдықтары
денежные отправления авиапочтой - авиапоштамен 
жөнелтілген ақша

денежные пассивы - ақшалай пассивтер (ком па ния ның 
шотында қолма-қол ақша сомасы тү рін де көр се ті-
ле тін төленуге тиіс активтер)

денежные показатели плана - жоспардың ақ ша лай 
көрсеткіштері

денежные пособия - ақшалай жəрдемақы
денежные пособия, выдаваемые в качестве матери-
альной помощи - материалдық кө мек ретінде бе рі-
ле тін ақшалай жəрдемақы

денежные поступле ния - ақша түсімі, ақша лай түсім
денежные поступления от паломников - қа жы лар дан 
түскен ақша түсімі

денежные процентные ставки - ақшалай па йыз дық 
мөлшерлеме

денежные расходы - ақшалай шығын, ақ ша лай шы-
ғыс (халықтың ақшалай табыс ты та уар лар сатып 
алуға көрсетілетін қызмет ақы сын төлеуге, са лық-
тар мен алымдарды, тө лем дер ді, жарналарды тө-
леу ге, бағалы қа ғаз дар сатып алуға жұмсауы)

денежные расходы населения - халықтың ақ ша лай 
шығысы (азаматтардың, от ба сы лар дың, үй ша руа-
шы лық та ры ның тауар сатып алуға, көр се тіл ген 
қызметтердің ақы сын төлеуге, салық, алым тө леу-
ге, төлем, жар на пұл төлеуге, бағалы қағаздар са-
тып алу ға, т.б. жұмсаған ақшалай шығыны)

денежные ресурсы - ақша ресурстары
денежные рынки - ақша нарығы
денежные рынки западно европейских стран - Батыс 
Еуропа елдерінің ақша нарығы

денежные сбережения - ақшалай жинақ, жинақ ақша
денежные средства - ақшалай қаражат 
денежные средства бюджета - бюджеттің ақ ша лай 
қаражаты

денежные средства бюджетных учреждений - бюд-
жеттік мекемелердің ақшалай қаражаты

денежные средства в национальной валюте - ұлттық 
валюта түріндегі ақшалай қаражат

денежные средства в процессе инкассирования - ин-
кассолау үдерісіндегі ақшалай қаражат

денежные средства в пути - жолда келе жат қан ақ-
ша лай қаражат (сауда, ойын-сауық, кө лік, т.б кə сіп-
орын дары мен ұйымдарынан несие ме ке ме сі нен осы 
кəсіпорындардың шотына есептеу үшін жө нел тіл-
ген, бірақ байланыс пен жеткізу жағ дай ла ры бо-
йынша əлі түспеген ақшалай қаражат)

денежные средства, вложен ные с риском - тəуекел-
мен салынған ақшалай қаражат

денежные средства и имущество‚ конфискованные 
при использовании метода контролируемой по-
ставки - бақыланбалы жеткізілім əдісін пайдалану 
кезінде тəркіленген ақшалай қаражат пен мүлік

денежные средства, инве стированные в ценные бу-
маги - бағалы қағаздарға салынған ақшалай қаражат

денежные средства кредитных учреждений - кредит 
мекемелерінің ақшалай қаражаты
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денежные средства на руках - қолда жүрген ақшалай 
қаражат

денежные средства общественных организаций - 
қоғамдық ұйымдардың ақшалай қаражаты

денежные средства объединений, предприятий и 
хозяйственных организаций - бірлестіктердің, кə-
сіп орын дар дың жəне шаруашылық ұйымдардың ақ-
ша лай қаражаты

денежные средства органов социального страхова-
ния - əлеуметтік сақтандыру органдарының ақшалай 
қаражаты

денежные средства, полученные на срок до начала 
следующего рабочего дня - келесі жұмыс күнінің 
басталуы мерзіміне алынған ақшалай қаражат

денежные средства сбербанков - жинақ банк терінің 
ақшалай қаражаты

денежные средства учреждений госстраха - мем ле-
кет тік сақтандыру мекемелерінің ақ ша лай қаражаты

денежные суммы - ақшалай сома
денежные суммы на депозите, начисленные помимо 
воли владельца - иеленушінің ер кі не қарамастан 
депозитте есептелген ақшалай сома

денежные суммы, принадлежащие иностранцам - 
шетелдіктерге тиесілі ақшалай сома

денежные суррогаты - ақша суррогаты, жасанды ақша 
(заңнамада көзделмеген ақша белгілері)

денежные фонды - ақшалай қорлар, ақша қор ла ры 
(ақшалай қаражаттың арнайы бө лін ген, біршама 
оқшауландырылған, белгілі бір мақсатқа арналған, 
белгілі бір атқарымды ат қа ратын бөлігі)

денежные хранилища - ақша қоймалары (банк ме-
ке ме ле рін де құндылықтарды сақтау үшін арнайы 
жаб дықталған құжыралар)

денежные хранилища в учреждениях Нацбанка - 
Ұлттық банк мекемелеріндегі ақша қоймалары

денежные ценные бумаги - ақшалай бағалы қағаздар
денежный - ақша, ақшалай
денежный ceктop - ақша секторы (мак ро эко но ми ка лық 
үлгілердегі)

денежный аванс - ақшалай аванс (алғытөлем)
денежный агрегат - ақша агрегаты (ақшаның көлемі 
мен құрылымын өтімділігіне қа рай сипаттайтын 
көрсеткіш; бір-бі рі нен өтімділік дəрежесіне, яғни 
нақты ақ ша ға тез айналуы мүмкіндігіне қарай өз ге-
ше ле не тін ақша жəне ақшалай қаражат түрлері)

денежный агрегат L - L ақша агрегаты (қол ма-қол 
ақша, чектер, салымдар, бағалы қағаздар)

денежный агрегат Ml - Ml ақша агрегаты (Ұлы  бри -
та  ния да айналыстағы қолма-қол ақ  ша  ны жəне 
банк  тер дегі жекеше сек тор да ғы стерлингілік шот-
тарды қамтиды; АҚШ-та - айналыстағы қолда бар 
ақшаны, талап етілмелі шоттарды, бейбанктік 
жол чек  те  рін, басқа да кейбір активтерді қам ти ды)

денежный агрегат Д0 - Д0 ақша агрегаты (неғұрлым 
өтімді ақша агрегаты, Д1-дің құрамына кіреді)

денежный агрегат Д1 - Д1 ақша агрегаты (негізгі эле-
менті заңды жəне жеке тұл ға лар дың ағымдағы 

жəне есеп айырысу шот та рын да ғы қаражатының 
қал дық тары болып табылатын ақша агрегаты, Д2-
нің құрамына кіреді)

денежный агрегат Д2 - Д2 ақша агрегаты (көр сет-
кі шін есептеу үшін Д1-дің барлық компоненттері, 
жеке жəне заңды тұлғалар депозиттерінің сомасы 
пайдаланылатын ақша агрегаты, Д3-тің құрамына 
кіреді)

денежный агрегат Д3 - Д3 ақша агрегаты (заңды тұл-
ға лардың қысқа, орта жəне ұзақ мерзімді де по зит-
те рі нен жəне халықтың мерзімді салымдарынан тұ-
ра тын ақша агрегаты, Д4-тің құрамына кіреді)

денежный агрегат Д4 - Д4 ақша агрегаты (көр сет-
кі ші не Д3-пен қатар бағалы қа ғаз дар ға салынған 
қа ра жат кіретін ақша агрегаты, Д5-тің құрамына 
кіреді)

денежный агрегат Д5 - Д5 ақша агрегаты (Д4-тен 
жəне жеке тұлғалар мен заңды тұл ға лар дың шот-
тар да ғы шетел валютасымен са лын ған қа ра жа ты-
нан тұратын ақша агрегаты)

денежный агрегат М - M ақша агрегаты (теңгерілген 
атаулы ақша жиыны)

денежный агрегат М0 - M0 ақша агрегаты (ай на-
лыс та ғы ақша жиынының ең тар аядағы көр сет-
кі ші; айналыстағы банкноттар мен мəнеттерді, 
банк тер дің кассалық нақты ақшасын жəне Англия 
Банкіндегі коммерциялық банктердің шот та рын да-
ғы қаражат қалдықтарын қамтиды)

денежный агрегат М-0 - М-0 ақша агрегаты (қолма-
қол ақша)

денежный агрегат М-1 - М-1 ақша агрегаты (қолма-
қол ақша, банкнот, шақа жəне ағымдағы банк 
шоттарындағы қаражат)

денежный агрегат М10 - М10 ақша агрегаты
денежный агрегат М-1А - М-1А ақша агрегаты
денежный агрегат М-1В - M-1В ақша агрегаты
денежный агрегат М2 - М2 ақша агрегаты (Ұлы бри-
та ния да М1 ақша агрегатын қосу мерзімдік жинақ 
ақша шоттарын қам ти ды; АҚШ-та - М1 ақша 
агрегатын қосу мер зім дік жинақ ақша шоттарын, 
100 мың дол лар ға дейінгі мерзімдік депозиттерді, 
бір күн дік еуродолларлық депозиттерді, кейбір ак-
ция ларды қамтиды) 

денежный агрегат М-2 - М-2 ақша агрегаты (М-1 плюс 
коммерциялық банктердегі мерзімді жəне жинақ 
ақша салымдары)

денежный агрегат М3 - М3 ақша агрегаты (Ұлы бри-
та ния да МЗ стерлингілік агрегатын жəне жекеше 
сек тор дың шетелдік валюта түріндегі банктік де-
по зит те рін қамтиды; АҚШ-та - М2 ақша агрега-
тын қосу 100 мың доллардан жоғары мерзімдік де-
по зит тер ді жəне кейіннен өтеуі төленіп алынатын 
бағалы қағаздарды сату туралы мерзімдік ке лі сім-
дер ді қамтиды)

денежный агрегат М-3 - М-3 ақша агрегаты (М-2 плюс 
мамандандырылған несие мекемелеріндегі жинақ 
ақша салымдары)
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денежный агрегат М4 - M4 ақша агрегаты
денежный агрегат М-4 - М-4 ақша агрегаты (М-2 плюс 
ірі коммерциялық банктердегі депозиттік сертифи-
каттар)

денежный агрегат М-5 - М-5 ақша агрегаты (М-3 плюс 
коммерциялық банктердегі депозиттік сертифи-
каттар)

денежный аккредитив - ақшалай аккредитив (клиент-
тің банкке ақша салғанын жəне осы банкінің бір 
немесе бірнеше банкіге ак кре ди тив тің иесіне онда 
көр се тіл ген соманы көр се тіл ген мерзім ішінде төлеу 
туралы тиісті тапсырмасын қуаттайтын атаулы 
құжат)

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 вклад в план (программу) доходности для 
работников - қызметкерлер үшін табыстылық жоспа-
рына (бағдарламасына) салынатын ақшалай салым

денежный голод - ақша тапшылығы, ақша аш ты ғы 
(жаргон сөз: елдегі қолма-қол ақшаның же тім сіз ді гі)

денежный дефицит - ақша тапшылығы
денежный дивиденд - ақшалай дивиденд
денежный документ, пере даваемый банку через кас-
совое окно - банкіге касса терезесі арқылы берілетін 
ақша құжаты

денежный документ, подле жащий проводке по счету 
- шот бойынша өткізбе жасалуға тиіс ақша құжаты

денежный долг - ақшалай борыш
денежный доход - ақшалай табыс
денежный доход населения - халықтың ақша лай та-
бысы

денежный доход семьи - отбасының ақшалай табысы
денежный заем - ақшалай қарыз
денежный залог - ақшалай кепіл (мін дет те ме ні ақша-
лай қамсыздандыру тəсілі)

денежный запас - ақша қоры (экономикада ақ шалай 
қа ражаттың жалпы қоры)

денежный знак - ақша белгісі
денежный интерес - ақшалай мүдде
денежный капитал - ақша капиталы
денежный кредит - ақшалай несие, ақша несиесі
денежный кризис - ақша дағдарысы
“денежный магазин” - “ақша дүкені”
денежный маклер - ақша маклері 
денежный масштаб - ақша ауқымы
денежный материал - ақша материалы
денежный менеджмент - ақша менеджменті
денежный металл - ақша металы (қа лып тас қан 
жағдайға орай жалпыға бірдей балама ретіндегі 
ақша рөлін атқаратын асыл металл)

денежный механизм - ақша тетігі (эко но ми ка лық 
құрал, оның көмегімен ақша көлеміндегі өзгерістер 
қалған экономикаға ықпал етеді)

денежный мультипликатор - ақша мультипликаторы 
(ақша массасын бір өлшемге: дол лар ға, теңгеге, 
рубльге, маркаға өзгерткен кезде оның көлемі қанша 
шамаға өзгеретінін көрсететін коэффициент)

денежный начет - ақша ұстап қалу, мойынға ақша 
мінгізу (лауазымды адамға белгілі бір шаруашылық 
немесе тəртіптік жол сыз ды ғы үшін қолданылатын 
мүліктік сипаттағы ықпал ету шарасы)

денежный обмен - ақша айырбасы
денежный оборот - ақша айналысы
денежный оборотный капитал - ақша айналысы ка-
питалы

денежный оброк - ақшалай оброк
денежный оправдательный документ - ақ ша лай рас-
тама құжат, ақшаны растайтын құжат

денежный ордер - ақша ордері 
денежный перевод - ақша аударымы ақша аудармасы, 
ақ шалай аударма, ақша аудару (кəсіпорындардың, 
олар мен жеке аза мат тар дың арасында несие ме-
ке ме ле рі мен байланыс кəсіпорындары арқылы ақша 
аударуы)

денежный перевод на сумму до 5 долларов - 5 дол-
лар ға дейінгі сомаға ақша аудару (АҚШ)

денежный платеж - ақша төлемі
денежный показа тель - ақша көрсеткіші, ақша лай 
көрсеткіш

денежный поток - ақша ағыны
денежный поток наличных - қолма-қол ақша ағыны 

(экономикалық агент түсімі мен төлемін уақыт 
жағынан бөлу)

денежный поток после выполнения долговых обяза-
тельств и выплат денег - бо рыш қор лық міндеттеме 
орындалып, ақша тө лен ген нен кейінгі ақша ағыны

денежный поток после уплаты налогов - салықтарды 
төлегеннен кейінгі ақша ағыны

денежный поток, связанный с основной деятельно-
стью компании - компанияның негізгі қызметімен 
байланысты ақша ағыны

денежный пул - ақша пулы (банк консорциумы)
денежный реестр - ақшалай тізілім
денежный резерв - ақша сақтық қоры, сақтық ақша
денежный рынок - ақша нарығы (біртекті ұлттық 
несие жəне депозит нарықтарының жиынтығы)

денежный рынок с двойным режимом - қосарлы 
режимді ақша нарығы (тия нақ тал ған жəне еркін 
валюталық бағамы бар)

денежный рыночный фонд - нарықтық ақша қоры
денежный сбор - ақша алымы, ақшалай алым
денежный сектор - ақша секторы
денежный сектор эко номики - экономиканың ақша 
секторы

денежный сертификат - ақша сертификаты
денежный сертификат на рынке с повышением 
курсов - бағамы көтерілетін на рық та ғы ақша серти-
фикаты
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денежный союз - ақша одағы
денежный спрос - ақша сұранысы 
денежный стандарт - ақша стандарты (ақ ша ның, əсі-
ре се ақша өлшемінің құндық құрамы ай қын да ла тын 
негіз)

денежный стимул - ақша ынталандырмасы
денежный субститут - ақша субституты
денежный счет в банке - банктегі ақша шоты 
денежный товар - ақшалай тауар, ақша тауа ры (тари-
хи даму барысында ақша жал пы ға бірдей құн бала-
мы, өлшеуіші рөлін ат қа ра тын тауар)

денежный трансфер - ақша трансфері (борышты 
өтеуге бағытталған төлем операциялары жүйесі)

денежный трансферт - ақша трансферті (борышты 
өтеуге бағытталған төлем операциялары жүйесі)

денежный ущерб - ақшалай зиян
денежный фактор - ақша факторы
денежный фетишизм - ақша фетишизмі, ақ ша ға та бы-
ну шы лық, ақшаны əспеттеушілік (ақ ша ның ерекше 
рөлін тану, ақшаға бас ию)

денежный фонд - ақша қоры
денежный центр - ақша орталығы
денежный чек - ақшалай чек, ақша чегі (кə сіп орын-
ның чек берушінің шотынан чекте көр се тіл ген со-
маны ақшалай төлеу туралы банк мекемесіне берген 
бұйрығы жазылған бел гі лен ген нысандағы құжат)

денежный штраф - ақшалай айыппұл
денежный эквивалент - ақша баламы, ақша лай балам
денежный эквивалент определенного количества 
золота или се ребра в условиях металлического 
стандарта - металл стандарты жағдайында белгілі 
бір мөл шер дегі алтынның немесе күмістің ақшалай 
баламы 

денежный ящик - ақша жəшігі
денежный ящик кассы - кассаның ақша жəшігі
“де-ново” - “де-ново” (жаңа банктер дегенді білді ре-
тін жаргон сөз)

деноминационная стои мость - де но ми на ция лық 
(атаулы) құн (валютаның, мəнеттің, бағалы 
қағаздардың атаулы құны)

деноминация - деноминация, ірілендіру (ақша өлше-
мін ірілендіру)

деноминация акций - акцияларды ірілендіру
деноминация национальной валюты - ұлт тық валю-
таны ірілендіру

деноминация старых вкладов - бұрынғы салымдарды 
ірілендіру 

день банковский - банк күні (банк жұмыс кү ні нің 
төлем төленетін сағаттары)

день биржевой - биржа күні
день введения в Великобритании десятичной 
денеж ной системы - Ұлыбританияда ондық ақша 
жүйесінің енгізілген күні (1971 ж. 15 ақпан)

день взаимных расчетов - өзара есеп айырысу күні
день выдачи зарплаты - жалақы беру күні
день выписки - жаздырып алу күні
день выписки векселя - вексель жаздырып алу күні

день выписки чека - чек жаздырып алу күні
день закрытия - жабылатын күн
день зачета взаимных требований - өзара талаптарды 
есепке алу күні

день заключения сделки - мəміле жасасу күні
день исполнения обязательства - міндеттемені орын-
дау күні

день исполнения сделки - мəмілені орындау күні
день истечения срока - мерзімнің өтетін күні
день календарный - күнтізбелік күн
день, когда компания пуб ликует информацию о но-
вом займе - компания жаңа қа рыз хат туралы ақпарат 
жариялайтын күні

день конвертации - конверсияланатын (айырбастала-
тын) күн

день контанго - контанго күні (Лондон қор бир  жа  сын -
да ғы есеп айырысудың алғашқы күні) 

день, на который составляется баланс - тең ге рім жа-
салатын күн

день назначенный - белгіленген күн
день наступления срока платежа - төлем мерзімінің 
басталған күні

день нерабочий - жұмыс істемейтін күн
день объявления диви денда - дивиденд жарияланған 
күн

день операционный - операциялар жүргізілетін күн, 
операциялық күн

день открытия - ашылу күні
день отсрочки - кейінге қалдыру күні
день отсрочки сделки - мəміленің мерзімі ұзартыл ған 
күн

день оформительский - рəсімдеу күні 
день оценки - бағалау күні
день первого уведомления - алғашқы хабарлама күні
день переноса - ауыстыру күні
день платежа - төлем күні
день платежа по займу - қарыз бойынша төлем төлеу 
күні

день подписки - жазылыс күні
день полный - толық күн
день последний - соңғы күн
день представления бан ком отчетности центрально-
му банку - банкінің орталық банкіге есеп-қисап беру 
күні

день приемный - қабылдау күні
день рабочий - жұмыс күні
день расчета (расчетный) - есеп айырысу күні
день расчета по репорт ным операциям - ре порт тық 
операциялар бойынша есеп айырысу күні

день расчетов - есеп айырысу күні
день расчетов по сделкам с премией - сый лық ақы лы 
мəмілелер бойынша есеп айырысу күні

день регистрации - тіркеу күні
день репорта - репорт күні
день решающий - шешуші күн
день рыночный - нарықтық күн
день уведомления - хабарлау күні, хабарлама күні
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день урегулиро вания платежей - төлемдерді реттеу 
күні

деньга/денга - деньга/денга (орыстың ХІV-ХVІІ ғасыр-
ларда қолданылған күміс шақасы)

деньги - ақша (1. тауарларды айырбастау ке зін де 
жал пы ға бірдей балама рөлін ат қа ра тын ерекше 
тауар; 2. заңды төлем құралы; 3. есеп бірлігі жəне 
жи нақ ақша құралы ре тін де жұмыс істейтін айна-
лыс құралы; 4. тө лем құралы ретінде қабылданатын 
нəр  се  лер дің бəрі)

деньги банковские - банк ақшасы 
деньги банковского оборота - банк айналы мы ның 
ақшасы

деньги безналичные - қолда жоқ ақша 
деньги безналичных расчетов - қолма-қол ақшасыз 
есеп айырысу ақшасы

деньги близкие - жақын ақша, таяудағы ақша
деньги бумажные - қағаз ақша (1. банкнот түріндегі 
заңды төлем құралы; 2. банкноттар жəне кез келген 
бағалы қағаздар; 3. құн белгілері)

деньги бухгалтерские - бухгалтерлік ақша 
деньги бюджетные - бюджет ақшасы
деньги в банке - банктегі ақша 
деньги в большом количестве - көп мөлшер дегі ақша
деньги в достаточном количестве - жеткілікті мөл-
шер дегі ақша

деньги в кассе - кассадағы ақша
деньги в монетной форме - мəнет нысанын дағы ақша
деньги в обращении - айналыстағы ақша
деньги в обращении вне банков - банктерден тыс 
айналыстағы ақша

деньги в пути - жолда келе жатқан ақша
деньги в хранилище - сақтау орнындағы ақша
деньги внешние - сыртқы ақша
деньги военные - əскери ақша
“деньги вперед” - “ақшаны алдын ала алу”
деньги, выплачиваемые из кассы - кассадан төле не-
тін ақша

“деньги говорят” - “ақша сөйлейді” (ақша - би  леуші, 
сондықтан ол қажет нəрсенің бə рін сатып ала алады)

деньги горячие - қапыл ақша (құнын сақтау не алып-
сатарлықтан үстеме пайда алу мақсатымен бір ел-
ден екінші елге өз бе тін ше ауысып отыратын ақша 
капиталы)

деньги “грязные” - “арам” ақша
деньги, даваемые взаймы - қарызға берілетін ақша
деньги, данные взаимы на срок - белгілі мер зімге 
қарызға берілген ақша

деньги декретные - декреттік ақша
деньги депозитные - депозиттік ақша 
деньги, депонированные в банке - банкте депозиттел-
ген ақша

деньги “дешевые” - “арзан” ақша (эко но ми ка ның не-
сие лен дірілуін ұлғайтып, жандандыру мақ са ты мен 
орталық банктердің экс пан сио нис тік несие саяса-
тын жүргізуі нə ти же сін де несиенің арзандауын біл-
ді ре тін термин)

деньги “длинные” - “ұзын” ақша (ұзақ мер зім ді несие)
деньги для определенных целей - белгілі мақ сат қа 
арналған ақша 

деньги до востребования - талап етілмелі ақша (ақша 
нарығында орналастырылған, қыс қа мерзімді алдын 
ала хабарлау жолымын кері қайтарып алуға бола-
тын ақша)

деньги договорные - келісілген ақша, шарт тық ақша
деньги “дорогие” - “қымбат” ақша (1. сатып алуға 
жа рам ды лы ғы көтерілген ақша; 2. орталық бан кі нің 
мақ сат ты саясаты нəтижесінде несиенің қым бат-
тауы)

деньги, доставшиеся нечестным путем - арам жол-
мен табылған ақша

деньги других людей - басқа адамдардың ақшасы
деньги жертвенные - садақа ақша, қайыр ақша, қа-
йыр малдық ақша

деньги живые - қолдағы нақты ақша
деньги за декретный отпуск - декрет демалы сының 
ақшасы 

деньги за проезд - жол жүру ақшасы
деньги - законное платежное средство - ақша - заңды 
төлем құралы

деньги залежалые - сүр ақша, жатып қалған ақша
деньги заработанные - еңбекпен табылған ақша
деньги, имеющие основой земельные участки - жер 
теліміне негізделген ақша (Франциядағы ассигнаттар)

деньги казначейские - қазынашылық ақшасы
деньги как единица учета - есеп бірлігі ретін дегі 
ақша

деньги как залог - кепілзат ретіндегі ақша
деньги как сред ство сбережения - жинақ ақша құра-
лы ретіндегі ақша

деньги как ценностная оболочка - құндылық қабығы 
ретіндегі ақша

деньги карманные - қалтапұл (ұсақ-түйекке жұм са-
ла тын ақша, күнделікті қажетке жаратылатын 
ақша)

деньги квартирные - пəтер ақшасы
деньги “километровые” - “шақырымдық” ақша (мен-
шікті машинасымен қызмет ба бын да ғы іс са пар ға 
барып қайтқаны үшін өтемақы)

деньги “клубные” - “клубтық” ақша (британ банк те-
рі нің ақша нарығының өтем паз ды ғын қолдау үшін 
есеп үйінде ұстайтын депозиттері)

деньги контрсталийные - контрсталиялық ақша (кеме 
иесіне жүк тиеу/түсіру кезінде кемені сталиялық 
уа қыт тан тыс кідірткені үшін қосымша төленетін 
ақы)

деньги “короткие” - “қысқа” ақша (қысқа мер зімді 
несие)

деньги, которые не могут быть превращены в цен-
ные металлы - құнды металдарға айнала алмайтын 
ақша

деньги кредитные - несие ақша, кредиттік ақша
деньги “легкие” - “жеңіл” ақша (оңай жолмен табыл-
ған ақша)
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деньги, лежащие на депозитном счете без движения 
- депозиттік шотта қозғалыссыз жатқан ақша

деньги лишние - артық ақша
деньги медные - мыс ақша, бақыр ақша
деньги мелкие - уақ-түйекке жұмсалатын ақша, майда 
ақша

деньги местные - жергілікті ақша
деньги металлические - металл ақша
деньги мировые - дүние жүзілік ақша, əлемдік ақша
деньги, мобилизованные путем займа - қарыз жолы-
мен жұмылдырылған ақша

деньги на банковском депо зите - банк де по зи тіндегі 
ақша

деньги на депозите - депозиттегі ақша
деньги на мелкие расходы - ұсақ-түйек шы ғын ға 
жұм салатын ақша

деньги на непредвиденные расходы - бұйқыт шығын-
ға арналған ақша 

деньги на покупку - сатып алуға жұмсалатын ақша
деньги на представительские расходы - өкіл дік шы-
ғы нына арналған ақша

деньги на руках у на селения - халықтың қо лын дағы 
ақша

деньги на срок - мерзімдік ақша
деньги на теку щем счете - ағымдағы шоттағы ақша
деньги на черный день - қиын-қыстау күнге арналған 
ақша

деньги наличные - қолма-қол ақша, қолда бар ақша
деньги, не обес печенные золотом - алтынмен қамта-
ма сыз етілмеген ақша

деньги, не обеспеченные металлическим резервом - 
металл сақтық қорымен қам та ма сыз етілмеген ақша

деньги, не обеспеченные товарным покрытием - та-
уармен өтелуі қамтамасыз етілмеген ақша

деньги, не приносящие доходы - табыс əкел мейтін 
ақша

деньги неизрасходованные - жұмсалмаған ақша 
деньги неиспользуемые - пайдаланылмайтын ақша
деньги нейтральные - бейтарап ақша
деньги неразменные - ұсақталмайтын ақша
деньги неуплаченные - төленбеген ақша
деньги новые - жаңа ақша (баламалы жаңа облигация-
лар шығарылымы)

деньги обеспеченные - қамсыздандырылған ақша
деньги, обеспеченные зо лотом - алтынмен қамта ма-
сыз етілген ақша

деньги, обеспеченные частными кредитными обя-
зательствами - жекеше кредит міндеттемелерімен 
қамсыздандырылған ақша

деньги обесцененные - құнсыздандырылған 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 отступные - шегінбелі ақша (өзінің құ қық та-
ры нан, талаптарынан бас тар ту шы ға берілетін 
ақша)

деньги “очень короткие” - “өте қысқа” ақша (1-2 күн-
ге үлкен пайыз есептеліп берілетін несие)

деньги “параллельные” - “қосарланба” ақша
деньги пластиковые - пластик ақша
деньги “повышенной мощности” - “əле ует ті лі гі жо-
ға ры” ақша 

деньги повышенной эффективности - тиім ді лігі жо-
ға ры ақша (несие экспансиясы үшін негіз болатын 
ақша)

деньги под закладную - кепілхатпен алынған ақша 
деньги поддельные - қолдан жасалған ақша, жалған 
ақша

деньги, подлежащие выплате - төлеуге жататын ақша
деньги покупные - сатып алынған ақша
деньги полученные - алынған ақша
деньги, полученные взаймы - қарызға алын ған ақша
деньги, полученные незаконно - заңсыз алын ған 
ақша

деньги поступающие в кассу - кассаға түсетін ақша
деньги призовые - жүлделік ақша
деньги процентные - пайыздық ақша
деньги рабочие - жұмыс ақша
деньги разменные - ұсақ ақша
деньги реальные - шынайы ақша 
деньги с высокой покупательной способностью - са-
тып алу қабілеті жоғары ақша

деньги с низкой покупательной спо собностью - са-
тып алу қабілеті төмен ақша

деньги с принудительным курсом - бағамы мəжбүрлі 
ақша

деньги с устойчивой покупательной силой - сатып 
алу күші орнықты ақша

деньги с устойчивой покупательной способностью - 
сатып алу қабілеті орнықты ақша

деньги с учетом их покупательной силы - сатып алу 
күші ескерілетін ақша

деньги сакральные - мінəжат ақша
деньги свободные - бос ақша
деньги серебряные - күміс ақша 
деньги символические - символдық ақша, рəміздік 
ақша

деньги, ссуженные на короткий срок - қысқа мерзім-
ге несиеге берілген ақша

деньги суточные - тəуліктік ақша (банк бир жа ның 
вексельдік делдалына аударма вексель сатып алу 
үшін беретін несие)

деньги счетные - шоттық ақша 
деньги твердые - тұрақты ақша
деньги “терпеливые” - “төзімді” ақша (се рік тес тің 
бірлескен кəсіпорында операция пайдалы болғанға 
дейін негізгі төлемдерді, несие пайызын алуды ке йін-
ге қалдыра тұруға қабілетті екенін сипаттайтын 
термин)

деньги товарные - тауар ақшасы
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деньги “торговые” - “сауда” ақшасы 
деньги “тяжелые” - “ауыр” ақша (несие ұсы ны сы 
жеткіліксіз болғанда ақша на ры ғын да несие пайы-
зын туындататын жағдай)

деньги удержанные - ұстап қалынған ақша
деньги универсальные - əмбебап ақша
деньги фальшивые - жалған ақша
деньги Федеральной резервной системы - Феде рал-
дық сақтық қор жүйесінің ақшасы

деньги “хорошие” - “жақсы” ақша 
деньги центрального банка - орталық банк ақшасы 
деньги цифровые - цифрлы ақша, сандық ақша
деньги чековые - чек ақша
деньги чековых книжек - чек кітап ша ла ры ның 
ақшасы (депозиттік ақшаның си но ни мі)

деньги эластичные - икемді ақша
деньги электронные - электронды ақша
деньги-двойники - егіз ақша (жергілікті валюта 
түріндегі долларға көмекші балама)

деньги-знаки - ақша белгілері
денье - денье (1. француздың байырғы күміс шақасы. 

2. бухгалтерияда: операциялардың ақшалай нысан-
дағы есебі)

депансировать - жұмсау, төлеу
депансы - шығын, шығыс
департамент банка по кредитованию и финанси-
рованию недвижимости - банктің жылжымайтын 
мүлікті несиелендіру жəне қаржыландыру жөніндегі 
департаменті 

департамент банка по финансовому контролю - 
банктің қаржы бақылауы жөніндегі департаменті

департамент банков и банковской деятельности 
(государственный) - банктер мен банк қызметі 
департаменті (мемлекеттік)

департамент внегородской инкассации - қаладан 
тысқары инкассация департаменті

департамент внутреннего аудита - ішкі аудит депар-
таменті

департамент гарантии экспортных кредитов - экс-
порттық несиеге кепілдік беру департаменті

департамент жилищного и городского развития - 
тұрғын үйді жəне қаланы дамыту департаменті

департамент инвестиций - инвестициялар 
департаменті

департамент контроля платежных операций - төлем 
операцияларын бақылау департаменті

департамент кредитной политики банка - банктің 
кредит саясаты департаменті

департамент кредитования - несиелендіру депар та-
менті

департамент “паблик рилейшнз” - “паблик ри-
лейшнз” департаменті (жұртшылықпен байланыс 
орнату департаменті) 

департамент по свя зям с общественностью - жұрт-
шылықпен байланыстар жөніндегі департамент

департамент по торговле ценными бумагами - баға-
лы қағаздарды сату жөніндегі департамент

департамент фондовой биржи, осуществляющий 
надзор за текущей торговлей - қор биржасының 
ағым дағы сауданы қадағалаушы департаменті (АҚШ)

департамент ценных бумаг Фе дерального резервно-
го банка Нью-Йорка - Нью-Йорк Федералдық сақ-
тық қор банкінің бағалы қағаздар департаменті

депо - депо, қойма, сақтаулы қор (1. ба ға лы қағаздар, 
басқа да құндылықтар сақ та ла тын орын; 2. несие 
мекемелеріне сақтауға берілетін бағалы қағаздар; 
3. бухгалтерлік есепте: есеп ақпараты жиналатын 
жиын тық тізілім; 4. сақтандыру шарты бойынша 
міндеттеменің орындалуы кепілдігі үшін ұсталатын 
сыйлықақы бөлігі)

депо акций - акциялар депосы
депо банка - банк қоры
депо премий - сыйлықақы қоры
депо страховых платежей - сақтандыру тө лем де рі нің 
депосы (сақтандырушы құратын ақша қоры)

депо счет - депо шот
депо счет договора - шарт депо шоты
депо-вексель - депо-вексель (вексель-қор)
депозит - депозит, салым (1. банкке не жинақ кассасы-
на салынған салым; 2. клиенттің банкіге талапта-
рын қуаттайтын банк кі тап ша ла рын да ғы жазба-
лар; 3. несие ме ке ме ле рі не сақтауға берілген бағалы 
қа ғаз дар; 4. кеден бажы мен алымының тө ле нуін 
қам та ма сыз ету үшін кеден мекемесіне тө лен ген 
жарналар; 5. талапты, сотқа ке лу ді қамтамасыз 
ету үшін сот жəне əкім ші лік мекемелеріне тө ле  не-
тін ақшалай жарна; 6. фьючерстік келісімшарт тың 
жалпы құ ны ның уағдаласылған бөлігінен не тұ рақ-
ты сомадан құралатын ақша сомасы, оны есеп айы-
рысу палатасы биржасының мү ше сі төлеуге тиіс, 
ал клиенттер оны ке лі сім шарт тіркелгенде делдалға 
төлейді)

депозит арендатора - жалгердің депозиті
депозит банковский - банк депозиті (жеке не заңи 
тұлғалардың банкіге сақтауға тап сыр ған ақшасы)

депозит бессрочный - мерзімсіз депозит
депозит блокированный - оқшауландырылған депозит
депозит бюджетных учреждений - бюджет мекеме ле-
рі нің депозиті

депозит в виде ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар тү рін-
дегі депозит

депозит в евровалюте - еуровалюта түріндегі депозит
депозит в жиробанке - жиробанктегі депозит
депозит в залог добросовестного выполнения обя-
зательств - міндеттемелерді адал орындау кепілдігі 
ретінде берілетін депозит

депозит в иностранной валюте - шетелдік валюта тү-
ріндегі депозит

депозит в не долларовой валюте - доллар емес валюта 
түріндегі депозит

депозит в обеспечение искового требования - қуы-
ным талабын қамтамасыз етуге ар нал ған депозит

депозит в оптовом банке - көтерме сауда банкіндегі 
депозит
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депозит в по гашение заявленного требования - мə-
лім дел ген талапты өтеуге арналған депозит

депозит в погашение требования - талапты өтеуге 
арналған депозит

депозит в почтово-сберегательной системе - пошта-
жинақ ақша жүйесіндегі депозит

депозит, возврат кото рого гарантирован - қайта ры-
луы кепілдендірілген депозит

депозит возвратный - қайтарылмалы депозит
депозит гарантийный - кепілдікті депозит
депозит, гарантирующий платежи от фирм, имею-
щих франшизу - франшизасы бар фирмалардан тө-
лем ге кепілдік беретін депозит

депозит государственного учреждения - мем ле кеттік 
мекеме депозиті

депозит денежный - ақшалай депозит 
депозит для регулирования маржи - маржаны реттеу-
ге арналған депозит

депозит для специальных целей - арнаулы мақ сат тар-
ға арналған депозит

депозит до востребования - талап етілмелі депозит, 
ізденді депозит

депозит до востребования с возможностью выпи-
сывать чеки - чек жазуға мүмкіндік беретін талап 
етілмелі депозит

депозит “доброй воли” - “ізгі ниет” депозиті
депозит доверительный - сенімгерлік депозиті
депозит договорный - шарт депозиті
депозит доимпортный - импортқа дейінгі депозит
депозит должника - борышкер депозиті
депозит долларовый - долларлық депозит
депозит, допускающий овердрафт - овердрафтқа 
рұқсат ететін депозит

депозит других кредитных учреждений, размещен-
ный в данном банке - басқа несие мекемелерінің 
осы банкте орналастырылған депозиті

депозит жиробанка - жиробанк депозиті
депозит залоговый - кепілді депозит
депозит застрахованный - сақтандырылған депозит
депозит или вексель до востребования - із ден ді де-
позит немесе вексель, талап етіл ме лі депозит немесе 
вексель

депозит импортный - импорттық депозит
депозит клиента - клиент депозиті
депозит краткосрочный - қысқа мерзімді депозит
депозит кредитора - несиегер депозиті
депозит минфина - қаржы министрлігінің депозиті
депозит на особых услови ях - ерекше жағ дай да ғы 
депозит

депозит на ответственном хранении - жа уап кер ші лік-
пен сақтаудағы депозит 

депозит, находящийся в управлении по доверенно-
сти - сенімхат бойынша басқарудағы депозит

депозит, не приносящий процента - пайыз əкелмейтін 
депозит

депозит неиспользуемый - пайдаланылмайтын 
депозит 

депозит неправительственного учреждения - бейүкі-
меттік мекеме депозиті

депозит ночной - түнгі депозит
депозит, образованный путем внесения наличных 
денег - қолма-қол ақша салу жолымен құрылған де-
позит

депозит обычный - дағдылы депозит
депозит первичный - алғашқы депозит 
депозит переводимый - аударымды депозит, аударыла-
тын депозит

депозит, по которому начисляются проценты - па-
йыз есептелетін депозит

депозит, по гашаемый по требованию - талап ету бо-
йынша өтелетін депозит

депозит, погашаемый с уведомлением за семь дней - 
жеті күнде хабарлаумен өтелетін депозит

депозит покупателей - сатып алушылардың депозиті
депозит, полученный по почте - пошта арқы лы алын-
ған депозит

депозит “посланный” - “жіберілген” депозит, “жөнел-
тілген” депозит

депозит правительственный - үкімет депозиті
депозит предшествующий - ілкі депозит
депозит премии - сыйлықақы депозиті
депозит производный - туынды депозит 
депозит, размещаемый банком в других кредитных 
учреждениях - банк басқа несие мекемелерінде ор-
наластыратын депозит

депозит расщепляющийся - бөлшектелмелі депозит
депозит резервный - сақтық қор депозиті, резерв 
депозиті 

депозит с длитель ным уведомлением - ұзақ мерзімде 
хабарланатын депозит (алып қою туралы)

депозит с колеблющейся ставкой процента - пайыз 
мөлшерлемесі ауытқымалы депозит

депозит с крат ковременным уведомлением - қысқа 
мерзімде хабарланатын депозит (алып қою туралы)

депозит с налоговы ми льготами - салық же ңіл дік тері 
бар депозит

депозит с перемен ной процентной ставкой - пайыз-
дық мөлшерлемесі ауыспалы депозит

депозит с плавающей ставкой процента - пайыз мөл-
шер лемесі құбылмалы депозит

де позит с уведомлением об изъятии - алып қою тура-
лы хабарланатын депозит

депозит с фиксиро ванной процентной ставкой - па-
йыз дық мөлшерлемесі тиянақталған депозит

депозит с фиксированной ставкой процента - пайыз 
мөлшерлемесі тіркелген депозит

депозит с фик сированным сроком - мерзімі тия нақ-
тал ған депозит

депозит сберегательный - жинақ ақша депозиті
депозит, сопряжен ный с риском - тəуекелмен ұшта-
сып жатқан депозит

депозит специальный - арнаулы депозит 
депозит срочный - мерзімдік депозит 
депозит физического лица - жеке тұлғаның депозиті
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депозит частного лица - жекеше тұлғаның депозиті
депозит частного лица или корпорации неправи-
тельственного учреждения - жекеше тұл ға ның не-
месе бейүкіметтік мекеме кор по ра ция сы ның депозиті

депозит частный - жекеше депозит
депозит, часть суммы кото рого можно снимать по 
чеку на личными - сомасының бір бө лі гін чек бо-
йынша қолма-қол ақшамен алу ға болатын депозит

депозитарий - депозитарий (1. депозит сеніп тап сы-
рыл ған жеке не заңи тұлға; 2. депозитарийлік қыз-
мет ті жүзеге асыратын, бағалы қағаздар нарығына 
кəсіпқой қатысушы заңи тұлға; 3. кепіл ретінде 
кез келген құндылықты сақтауға қабылдаушы сот 
орындаушысы, банк, брокер; 4. халықаралық құ қық-
та - халықаралық шарттың жəне оған қатысты 
барлық құжаттардың түпнұсқасын сақтаушы мем-
лекет немесе халықаралық ұйым)

депозитарий резервов - сақтық қор депозитарийі
депозитарий рынка государственных краткосроч-
ных бескупонных облигаций - мем ле кеттік қыс-
қа мерзімді купонсыз облигациялар нарығының 
депозитарийі 

депозитарий уполномоченный - уəкілетті депозитарий 
депозитарий финансовой отчетности - қар жы есеп ті-
лі гінің депозитарийі 

депозитарий ценных бумаг - бағалы қағаздар депо-
зитарийі

депозитарная деятельность - депозитарлық қызмет, 
депозитарийлік қызмет

депозитарная операция - депозитарлық операция
депозитарная расписка - депозитарлық қол хат, депо-
зитарийлік қолхат

депозитарная система - депозитарийлік жүйе
депозитарная система рынка государственных кра-
ткосрочных бескупонных облигаций - мемлекеттік 
қысқа мерзімді купонсыз облигациялар нарығының 
депозитарийлік жүйесі

депозитарная трастовая компания - де по зи тар лық 
сенімгерлік компания

депозитарное соглашение - депозитарлық келісім
Депозитарный гарантийный фонд Огайо - Огайо 
Депозитарлық кепілдік қоры

депозитарный договор - депозитарлық шарт (депо 
шоты туралы шарт; депозитарий мен депонент 
арасындағы шарт, олардың депозитарийлік қызмет 
барысындағы қа ты нас та рын реттейді)

депозитирование платежных документов торговой 
фирмой - сауда фирмасының тө лем құжаттарын 
депозиттеуі

депозитная валюта - депозиттік валюта (ұсы  ныл ған-
да төленуге міндетті қорлану қа ра жа ты ретінде 
пайдаланылатын чектер, банк міндеттемелері 
түріндегі банк құ жат та ры)

депозитная касса - депозиттік касса (банкінің, өзге де 
несие ұйымының, бюджеттік ұйым ның де по зит-
тер ді қабылдап, сақтайтын кас са лық бөлімшесі)

депозитная книжка - депозиттік кітапша

депозитная премия - депозиттік сыйлықақы
депозитная процентная ставка - депозиттік пайыз-
дық мөлшерлеме (коммерциялық банк тер де гі де-
позит, жинақ ақша бойынша ең жоғары пайыздық 
мөлшерлеме; 2. банктегі депозит иесіне төленетін 
банк пайызы)

депозитная расписка - депозиттік қолхат
депозитная сделка - депозиттік мəміле
депозитная экспансия - депозиттік экспансия 
депозитное свидетельство - депозиттік куəлік
депозитное сви детельство на предъявителя - ұсыну-
шыға арналған депозиттік куəлік

депозитное учреждение - депозиттік мекеме
депозитное учреждение-не член Федеральной 
резерв ной системы - Федералдық сақ  тық қор жүйе-
сі не мүше емес депозиттік мекеме

депозитно-имущественные счета - де по зит тік-мү лік-
тік шоттар

депозитные валютные операции - депозиттік валю-
талық операциялар

депозитные вклады на учетном рынке - есеп нары-
ғындағы депозиттік салым

депозитные деньги - депозиттік ақша
депозитные институты - депозиттік институттар
депозитные операции - депозиттік операциялар 

(банктердің басқа да қаржы-несие ұйым да ры ның 
ақшалай қаражатты са лым ға тарту жəне оны ор-
наластыру жөніндегі операциялары)

депозитные операции банков - банктердің депозиттік 
операциялары

депозитные ресурсы - депозиттік ресурстар (банктер-
ге кейіннен салымшыларға пайыз төлеу шартымен 
сақтау жəне пайдалану үшін орналастырылған 
қаражат)

депозит ные сертификаты в долларах, выпускаемые 
банками за пределами США - АҚШ-тан тысқары 
жерлердегі банктер шығаратын доллар түріндегі 
депозиттік сертификаттар

депозитные сертификаты, выпускае мые по мере 
спроса на них - сұранысына қарай шығарылатын 
депозиттік сертификаттар

депозитные сертификаты для продажи на рынках 
евровалют - еуровалюталар нарығындағы сатуға 
арналған депозиттік сертификаттар

депозитные сертификаты, обеспе ченные евродолла-
рами - еуродоллармен қамтамасыз етілген депозиттік 
сертификаттар

депозитные сертификаты с круп ными номиналами 
- атаулы құны ірі депозиттік сертификаттар

депо зитные сертификаты с нулевым ку по ном - нөл 
купонды депозиттік сертификаттар

депозитные сертификаты с ограничением - шектеулі 
депозиттік сертификаттар

депозитные сертификаты с плавающей ставкой - 
мөлшерлемесі құбылмалы де по зит тік сертификаттар

депозитные сертификаты “янки” - “янки” депозиттік 
сертификаттары
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депозитные средства - депозиттік қаражат
депозитные счета денежного рынка - ақша нарығы-
ның депозиттік шоты

депозитный активный счет - депозиттік актив шот
депозитный анализ - депозиттік талдау
депозитный банк - депозиттік банк (қор лар дың, басқа 
да клиенттердің күрделі жұм са лы мын басқарушы 
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 конверт - депозиттік хатқалта
депозитный мульти пликатор - депозиттік мультифи-
катор

депозитный сертификат - депозиттік сертификат 
(1. банкінің сақтауға белгілі бір құн ды лық тар ды 
алғанын қуаттайтын сертификаты; 2. биржаларда 
бағаланатын ба ға лы қағаз түрлерінің бірі)

депозитный сертификат в евровалюте - еуровалюта 
түріндегі сертификат

депозитный сертификат, выпускаемый с дискон том 
- дисконтпен шығарылатын де по зит тік сертификат

депозитный сер тификат до востребования - талап 
етілмелі депозиттік сертификат 

депозитный сертификат-“коротышка” - “қор  тық”-
депозиттік сертификат (ролловер де по зит тік серти-
фикат терминінің си но ни мі)

депо зитный сертификат на рынке с по нижением 
фондовой конъюнктуры - қор жағ  дая  ты төмен де ме-
лі нарықтағы депозиттік сертификат 

депозитный сертификат, не подле жащий пересчету - 
қайта есептеуге жатпайтын де по зит тік сертификат

депозитный сертификат номиналом в 100 тыс. дол-
ларов и выше - атаулы құны 100 мың долларлық 
жəне одан жоғары де по зит тік сертификат

депозитный сертификат с нулевым купоном - нөл 
купонды депозиттік сертификат

депозитный сертификат с ограничением обраще ния 
- айналысы шектеулі депозиттік сертификат

депозитный сертификат с ограниченным обращени-
ем - айналысы шектелген депозиттік сертификат

депо зитный сертификат с плавающей процентной 
ставкой - пайыздық мөлшерлемесі ауытқымалы 
депозиттік сертификат

депозитный сертификат с плавающей ставкой - 
мөлшерлемесі өзгермелі депозиттік сертификат

депозитный сертификат “янки” - “янки” депозиттік 
сертификаты

депозитный счет - депозиттік шот
депозитный счет в банке - банктегі депозит тік шот
депозитный счет денежного рынка - ақша на ры ғы-
ның депозиттік шоты (депозиттік институттар өз 
клиенттері үшін ашатын арнаулы шоттар)

депозитный счет, допускающий платеж в пользу 
третьих лиц - үшінші тұлғаның пайдасына төлем 
төлеуге мүмкіндік беретін депозиттік шот

депозитный счет с предварительным уведомлением 
- алдын ала хабарланатын де по зит тік шот

депозитный счет торговой фирмы - сауда фир ма сы-
ның депозиттік шоты

депозитор - депозитор (1. депозиттің иесі, салым-
шы; 2. жалақысын уақытылы алмаған қызметкер; 
3. ұйым бұрын əлдебір себептермен төленбеген 
бел гі лі бір соманы төлеуге тиіс жеке немесе заңи 
тұлға)

депозиты - депозиттер (1. банк теңгерімінде клиент-
тер мен басқа банктердің барлық салымдары көр-
се ті ле тін бап; 2. клиент түрлі нысанда (мерзімді 
салымдар, жинақ шот, т.б.) салған қорлар) 

депозиты бюджетных учреждений - банк ме ке ме ле рі-
нің депозиттері

депозиты в пути - жолда келе жатқан депозиттер
депозиты в федеральных резервных банках - 
федералдық сақтық қор банктеріндегі депозиттер

депозиты государственных учреждений - мемлекет-
тік мекемелердің депозиттері

депозиты других кредитных учреждений - басқа бір 
несие мекемелерінің депозиттері

депозиты и заимствованные средства - депозиттер 
мен қарызға алынған қаражат

депозиты казначейства - қазынашылық депозиттері 
(АҚШ)

депозиты правитель ства США - АҚШ үкіметінің 
депозиттері

депозиты, разме щенные банком в других кредит-
ных учреждениях - банк басқа несие мекемелерінде 
орналастырған депозиттер

депозиты смешанного характера - аралас сипаттағы 
депозиттер

депозиты частного секто ра - жекеше сек тор дың 
депозиттері

депозиты частных лиц, товариществ и корпо-
раций - жекеше тұлғалардың, се рік тес тік тер мен 
корпорациялардың депозиттері

депонент - депонент, депозит салушы (1. депозитке 
құндылық салған жеке не заңи тұл ға; 2. жалақысын 
уақытылы алмаған қыз мет кер; 3. депозитарийдің 
бағалы қағаздарды сақ тау не бағалы қағаздарға құ-
қық ты есепке алу жөніндегі қызметін пайдаланушы 
тұл ға; 4. депозитарийдің депозитарлық қыз мет-
ті жүзеге асыру жөніндегі көр се те тін қызметін 
шарт негізінде пайдаланушы тұл ға; 5. басты немесе 
қосалқы депозитарийде шартқа сəйкес депо шот 
ашқан заңи немесе жеке тұлға)

депонент корреспондентского счета - кор рес пон дент-
тік шот депоненті (басты депозитарийде депо шот 
ашылған кіші депозитарий)

депонент ценных бумаг - бағалы қағаздар депоненті
депонирование - депозиттеу, депозитке салу, сақ тау ға 
беру, аманаттау (1. несие ме ке ме ле рі не ақша, ба ға лы 
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қағаз, басқа да құн ды лық тар ды сақтауға табыс-
тау; 2. депозитарийге халықаралық шарт тың түп-
нұс қа сын, бе кі тіл ген грамоталарды, ха лық ара лық 
шарт  қа қосылу туралы құжаттарды немесе одан 
бас тарту туралы құжаттарды сақ тау ға өткізу) 

депонирование администрируемое - əкім ші лік етіле-
тін депозиттеу

депонирование акций - акцияларды депозиттеу
депонирование в качестве обеспечения - қамтамасыз 
ету ретінде депозитке салу

депонирование валюты - валютаны депозиттеу
депонирование глобальное - жаһандық депозиттеу
депонирование денежной суммы - ақшалай соманы 
депозиттеу

депонирование денеж ной суммы у третьего лица - 
үшінші тұлғадағы ақшалай соманы депозиттеу

депонирование закрытое - жабық депозиттеу
депонирование ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар ды 
депозиттеу (депозитке салу)

депонированная сумма - депозиттелген сома
депонированные денежные средства - депозиттелген 
ақшалай қаражат

депонированные деньги - депозиттелген ақша
депонированные обязательные резервы - депозит-
телген міндетті резервтер

депонированные ценные бумаги - депозиттелген ба-
ға лы қағаздар

депонированный - депозиттелген
депонированный аккредитив - депозиттелген аккре-
дитив

депонированный вексель - депозиттелген вексель
депонировать - депозиттеу, сақтауға беру; жарна, са-
лым салу

депонировать акции как обеспечение - ак ция ларды 
қамсыздандыру ретінде депозиттеу

депонировать в ка честве обеспечения - қам сыз дан-
ды ру ретінде депозиттеу

депонировать денежные средства в банке - банктегі 
ақшалай қаражатты депозиттеу

депонировать деньги в банке - банктегі ақ ша ны депо-
зиттеу

депонировать у третьего лица до выполнения опре-
деленного условия - белгілі бір шарттар орын дал-
ған ға дейін үшінші тұлғада депозиттеу

депорт - депорт (1. мерзімді биржалық мəміле; 2. мə-
мі ле бойынша есеп айырысу мерзімін ұзар  ту   ға ке ліс-
ке ні үшін жасалатын ше ге рім)

депортная сделка - депорттық мəміле
депрессивный рынок - тоқыраулы (тоқы ра ған) нарық
депрессия - депрессия, кері кету, тоқырау (өсу қар қы-
ны ның немесе өсу көрсеткіштерінің ұзаққа созылған 
қысқару кезеңі)

депрессия 1930-х гг. - 1930-шы жылдардағы тоқырау
депутат - депутат (заң шығарушы не басқа да өкілетті 
органға сайланған адам)

депутатский запрос - депутаттық сауал
депутатский совет - депутаттық кеңес

дерегулирование - қайта реттеу
дерегулирование цен - бағаны қайта реттеу 
дерегуляризация - қайта жүйелеу (қаржы на рық та-
рын да еркін бəсеке ықтималдығын тежейтін ша ра-
лар дың күшін жою)

дерегуляция - қайта реттеу (қаржы на рық та рын да 
еркін бəсекені тежейтін шаралардың күшін жою)

дереликсия - дереликсия; қалдыру (меншіктен əдейі 
бас тарту) 

держатель - ие, иеленуші, ұстаушы (бірдеңеге құ қық-
ты, мыс., бағалы қағаздарға құқықты иеленуші)

держатель аккредитива - аккредитивтің иесі
держатель активов - активтердің иесі
держатель акции - акцияны ұстаушы, акция 
иесі (1. акционерлік капиталдың бір не бір не ше ак-
ция ларын иеленуші; 2. өзара қа рыз қо рын да бір не 
бір не ше акцияларды иеленуші)

держатель акции банка - банк акциясының иесі, банк 
акциясын ұстаушы

держатель акций с отсроченным дивидендом - мер-
зі мі ұзартылған (мəулеттік) ди ви денд ті акцияларды 
ұстаушы

держатель большинства акций - акция лар дың көбісін 
ұстаушы

держатель векселя - вексель ұстаушы; вексель иесі
держатель денежных средств - ақшалай қа ра жат тың 
иесі

держатель добросовестный - адал ниетті иегер, адал 
иегер

держатель документов - құжаттардың иесі
держатель заклада на недвижимость - жылжымай-
тын мүлік кепілінің иесі

держатель закладной на недвижимость - жылжымай-
тын мүлік кепілхатын ұстаушы

держатель залога - кепілзат ұстаушы
“держатель записи” - “жазба иесі” (ком па ния ның 
тіркелген бағалы қағаздарын иеленуші)

держатель кон трольного пакета акций - ак ция лар-
дың бақылау пакетін ұстаушы

держатель крупного пакета акций - акция лар дың ірі 
пакетін ұстаушы

держатель лицензии - лицензия иесі
держатель на возмездных началах - қай та рым негізді 
иегер 

держатель недобросовестный - арам пиғылды иегер, 
алақол иегер

держатель номинальный - атаулы ұстаушы (бағалы 
қағаздардың атаулы ұстаушысы)

держатель облигации на предъявителя - ұсы  ну шы ға 
арналған облигация иесі

держатель облигаций - облигацияларды ұстаушы
держатель обыкно венных акций - кəдуілгі акциялар-
ды ұстаушы

держатель опциона - опцион ұстаушы, опцион иесі 
(опционды сұраныс пен ұсыныс бойынша сатып алу-
шы тұлға)

держатель последующий - келесі иегер, кейінгі иегер
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держатель правомерный - құқылы иегер
держатель предыдущий - ілкі иегер
держатель привилегированной акции - ар тық шы-
лықты акцияның иесі

держатель реестра (регистратор) - тізілім ұс таушы 
(тіркеуші) тізілімнің иесі, тізілімді ұс таушы (эми-
тент немесе эмитенттің тапсыруымен тізілімді 
жүргізу қызметін жү зе ге асыратын бағалы 
қағаздар нарығына кə сіп қой қатысушы)

держатель реестра акционерного общества - акцио-
нерлік қоғамның тізілімін ұстаушы

держатель реестра ценных бумаг - бағалы қа ғаздар 
тізілімін ұстаушы

держатель сертификата соответствия - сəй кес тік 
сертификатын ұстаушы

держатель ссуды - несие ұстаушы
держатель стандартных партий акций - стандартты 
акциялар топтамасының иесі

держатель страхового полиса - сақтандыру полисінің 
иесі 

держа тель счета - шот ұстаушы, шот иесі
держатель траста - сенім қорын ұстаушы
держатель тратты - тратта иесі 
держатель финансового инструмента - қар жы 
құралын ұстаушы

держатель ценной бумаги, представляющей собой 
долговое свидетельство - бо рыш қор лық куəлік бо-
лып табылатын бағалы қағазды ұстаушы

держатель ценных бумаг - бағалы қағаздарды ұстаушы
держатель чека - чек ұстаушы
держатель//владелец банковской карточки - банк 
карточкасының ұстаушысы//иеленушісі

держатель//владелец кредитной карточки - несие 
карточкасының ұстаушысы//иеленушісі

держать активы - активтерді ұстау
держать в готовности - дайындықта ұстау
держать в залоге - кепілзат ретінде ұстау
держать в секрете - құпияда ұстау
держать в трасте - сенімгерлік қорында ұстау
держать деньги в банке - банкте ақша ұстау
держать деньги на счетах - ақшаны шоттарда ұстау
держать на своем балансе - өз теңгерімінде ұстау
держать под контролем - бақылауда ұстау 
держать цен ные бумаги на хранении - сақтауда 
бағалы қағаздар ұстаушы

дериват - дериват (валюта, бағалы қағаз не тауар 
бағамына негізделген шарт)

деривативы - дериватив (туынды қаржы құ рал да ры 
- бағасы негіздік актив ба ға сы мен айқындалатын 
қаржы нарығы құралдары)

дестабилизация - тұрақсыздану (эко но ми ка лық үде-
ріс тер дің орныққан ырғағының, сер пі ні нің бұзылуы, 
өндіріс пен қаржы аясында күрт секірістер мен құл-
ды раулардың пайда болуы) 

дестабилизация рынка - нарықты тұрақсыз дандыру
дестабилизация экономики - экономиканың тұрақ-
сыз дануы

дестабилизирование экономики - эко но ми ка ның 
шырқын бұзу, экономиканы тұ рақ сыз дан дыру 

дестабилизировать рынок - нарықты тұрақ сыз дан-
дыру

дестерилизация золота - алтын тазарту
десятая часть цента - центтің оннан бір бөлігі
десятилетний траст - он жылдық сенім қоры
десятичная денежная система - ондық ақша жүйесі
десяток - он шақты 
“десять-сорок” - “он-қырық” (өтеу мерзімі 40 жыл-
дан кейін аяқталатын, 10 жыл өт кен нен кейін мер зі-
мі нен бұрын өтеуге болатын американ облигациясы)

детаксация - детаксация (кері таксалау)
детализация - тəптіштеу, нақтылау
детализированный вексель - егжей-тегжейлі вексель
детализированный счет - егжей-тегжейлі шот
детальный - егжей-тегжейлі
детальный аудит - егжей-тегжейлі аудит
детезаврация золота - алтынды детезаврациялау 

(жинақталған алтынды инвестициялық мұқтажға 
тұтыну мақсатына пайдалану)

детерминанта валютного курса - валюталық бағам 
детерминантасы

детерминанта рынка - нарық детерминантасы
детерминизм - детерминизм (экономикалық мін дет-
тер дің толық айқындылықпен тұ жы рым да лып 
шешілуі)

“дети войны” - “соғыс балалары” (жаргон сөз: 
қару-жарақ шығаратын компания лардың бағалы 
қағаздары)

детский сберега тельный счет - балалардың жинақ 
ақша шоты

детский чек - балалар чегі
де-факто - іс жүзінде
дефект права собственности - меншік құқы ғының 
кемістігі

дефектные банкноты - ақаулы банкноттар
дефицит - тапшылық (1. жеткілікті мөл шер де жоқ 
тауар; 2. бұрын межеленген, жос пар лан ған немесе 
қажетті деңгеймен са лыс тыр ған да қаражаттың, 
қордың жет кі лік сіз ді гі; 3. шығыстың кірістен асып 
түсуі, залал)

дефицит баланса - теңгерім тапшылығы
дефицит бюджета (бюджетный) - бюджет тапшы лы ғы 

(мемлекет шығысының кірістен асып түсуі)
дефицит в долларовом балансе - долларлық 
теңгерімдегі тапшылық

дефицит валютный - валюталық тапшылық
дефицит государственного бюджета - мемлекеттік 
бюджеттің тапшылығы

дефицит государ ственного сектора экономики - 
экономиканың мемлекеттік секторының тапшылығы

дефицит государствен ных финансов - мемле кеттік 
қаржы тапшылығы

дефицит денежного предложения - ақшалай ұсы ныс-
тың тапшылығы

дефицит денежный - ақшаның тапшылығы
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дефицит долларовый - доллардың тап шы лы ғы 
дефицит дохода - кіріс тапшылығы
дефицит иностранной валюты - шетелдік валютаның 
тапшылығы

дефицит капитала - капиталдың тапшылығы 
дефицит капиталовло жений - күрделі жұмсалымның 
тапшылығы

дефицит кассовой на личности - кассадағы қолма-қол 
ақшаның тапшылығы

дефицит кассовый - кассадағы тапшылық
дефицит краткосрочный - қыска мерзімді тапшылық
дефицит наличности - қолма-қол ақша тапшылығы
дефицит незначительный - шамалы тапшылық
дефицит непокрытый - өтелмеген тапшылық
дефицит об оротных средств - айналым қаража ты ның 
тапшылығы

дефицит операционный - операциялық тапшылық
дефицит острый - зəру тапшылық
дефицит пла тежного баланса - төлем теңгерімінің 
тапшылығы

дефицит республиканского бюджета - республикалық 
бюджеттің тапшылығы

дефи цит средств в иностранной валюте - шетел ва-
лютасы түріндегі қаражаттың тапшылығы

дефицит текущего счета - ағымдағы шот тапшылығы
дефицит текущий - ағымдағы тапшылық
дефицит текущих расходов - ағымдағы шығыстың 
тапшылығы

дефицит торго вого баланса - сауда теңгері мі нің 
тапшылығы

дефицит фактический - нақты тапшылық
дефицит федерального бюдже та - федерал дық бюд-
жет тапшылығы

дефицит хронический - созылмалы тап шы лық
дефицитная валюта - тапшы валюта
дефицитное расходова ние - тапшы шығын дану
дефицитное финансирование - тапшы қар жы лан дыру 

(үкімет кірістері құл ды ра уы ның орнын толтыруға 
жұмсалатын үкімет қарызы)

дефицитность - тапшылық (адамдардың ті лек те рі 
мен қажеттерінің қолда бар қа ра жа ты ның кө ле мі-
нен асып түсуі)

дефицитность бюджета - бюджеттің тапшылығы
дефицитность ресурсов - ресурстардың тапшылығы
дефицитные расходы - тапшы шығыс (үкімет шы ғы-
ны ның үкімет кірісінен асып түсуі)

дефицитные финансовые операции - тапшы қаржы 
операциялары (шығыстың кірістен асып түсуімен 
сипатталады)

дефлирование / дефлятирование - дефляторлау
дефлирование долга - борыштың құн сыз дануы
дефлированный по индексу цен - баға индексі бо-
йынша құнсызданған

дефлировать, дефлятировать - құнсыздану
дефлятор - дефлятор (ағымдағы құндық көр сет кіш-
терді тұрақты бағаға қайта есептеу кезінде пайда-
ланылатын баға индексі)

дефляционная политика - дефляциялық саясат, құн-
сыз дан дыру саясаты (мемлекет инфляцияны тежеп, 
төлем теңгерімін са уық ты ру мақсатымен жүр гі зе-
тін шаралар жиынтығы)

дефляционный - дефляциялық, құнсызданған
дефляционный индекс - дефляциялық индекс
дефляционный разрыв - дефляциялық ал шақ тық 

(шығыс деңгейінің экономиканың өн дір гіш қа бі ле ті-
нен төмен болуы)

дефляция - дефляция (1. ақшаның артық бө лі гін айна-
лыстан əдейі алу; 2. ақша-несие на ры ғын да бағаның 
жалпы құлдырауы)

дефолт - дефолт (1. ақшалай міндеттемені немесе 
мəмілені орындамау, борышты тө леу ден бас тарту; 
2. сотқа келмеу)

деформированная монета - сиықсызданған мəнет 
(тозығы жеткен мəнет)

децентрализация бухгалтерского учета - бух гал-
тер лік есептің жекелей жүргізілуі, ор та лық тан ба ған 
бухгалтерлік есеп

децентрализация учета - есептің жекелей жүргізілуі
децентрализация экономики - экономиканы орталық-
сыздандыру

децентрализованная рыночная экономика - орта-
лық сыздандырылған нарықтық экономика

децентрали зованная система банковских резер-
вов - банк сақтық қорының ор та лық сыз дан ды рылған 
жүйесі

децентрализованное взимание - жекелей өн ді  ріп алу
децентрализованные зачеты - жекелей есепке алу 

(өзара талаптарды есепке алу жолымен қолма-қол 
ақ ша сыз есеп айырысу түрі, есепке алуға қа ты су шы-
лар дың шотты аш қан жерінде жүзеге асырылады)

децентрализованные источники - ор та лық тан ды рыл-
ма ған көздер (мем ле кет тік ор та лық тан ды рыл ған 
қаражатты пайдаланумен байланысты емес қор, 
күрделі қаражат көздері)

децентрализованные расчеты - жекелей есеп айырысу
децентрализованные расчеты по платежам в бюд-
жет - пайдадан бюджетке төлем бойынша жекелей 
есеп айырысу

децентрализованный порядок уплаты налога с обо-
рота - айналым салығын жекелей төлеу тəртібі

децентрализованный учет - жекелей есеп, орта лық-
тан дырылмаған есеп

дешевение - арзандау, бағасы түсу
дешевизна денег - ақшаның арзандығы
дешевые деньги - арзан ақша (жаргон сөз: қа рыз хат 
құнының белгілі бір ақша саясатына, шектеулердің 
босаңсуына байланысты тө мен болуы, орталық бан-
кі нің ком мер ция лық банктерден мемлекеттік бағалы 
қа ғаз дар ды сатып алуы салдарынан банк не сие сі нің 
арзандауы)

дешевый кредит - арзан несие
де-юре - заң жүзінде (заң тұрғысынан)
деятель - қайраткер
деятель руководящий - басшы қайраткер
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деятельность - қызмет
деятельность агента - агент қызметі
деятельность активная - белсенді қызмет
деятельность аудиторская - аудиторлық қызмет
деятельность банка по привлечению ресурсов - 
банкінің ресурстар тарту жөніндегі қызметі

деятельность банка по привлечению финансовых 
ресурсов - банкінің қаржы ресурстарын тарту жө нін-
де гі қызметі

деятельность банков на рынке ценных бумаг - баға-
лы қағаздар нарығындағы банктер қызметі

деятельность банковская - банк қызметі
деятельность брокерская - делдалдық қызмет
деятельность венчурная - венчурлық қызмет
деятельность депозитариев - депозитарийлер қызметі
деятельность депозитарная - депозитарийлік қызмет
деятельность дилерская - дилерлік қызмет
деятельность инвестиционная - инвестиция лық 
қызмет

деятельность инвестиционных фондов - ин вес-
тициялық қорлар қызметі

деятельность инновационная - инновация лық қызмет
деятельность интеграционная - интеграция лық қызмет
деятельность информационная - ақпараттық қызмет
деятельность консультационная - кеңес беру қызме-
ті, кеңесшілік қызмет

деятельность маркетинговой службы - маркетинг 
қызметінің іс-əрекеті

деятельность мошенническая - алаяқтық əрекет
деятельность оперативная - оперативті қызмет, жедел 
қызмет

деятельность оплачиваемая - ақы төленетін қызмет
деятельность по ведению реестра владельцев цен-
ных бумаг - бағалы қағаздар иелерінің тізілімін 
жүргізу қызметі

деятельность по взысканию долгов - борыштарды 
өндіріп алу жөніндегі қызмет

деятельность по организации торговли на рынке 
ценных бумаг - бағалы қағаздар нарығында сауданы 
ұйымдастыру қызметі

деятельность по организации торговли ценными бу-
магами - бағалы қағаздармен сауданы ұйымдастыру 
жөніндегі қызмет

деятельность по счету - шот бойынша қызмет
деятельность по управлению портфелями ценных 
бумаг - бағалы қағаздар қоржынын басқару жө нін де-
гі қызмет

деятельность по управлению ценными бумагами - 
бағалы қағаздарды басқару қызметі

деятельность по хранению ценных бумаг - бағалы 
қа ғаз дарды сақтау жөніндегі қызмет

деятельность посредническая - делдалдық қызмет
деятельность пропагандистская - насихат қызметі
деятельность рекламная - жарнама қызметі
деятельность рискованная - тəуекелшіл қызмет
деятельность риэлтерская - риэлтерлік қызмет 

(белгілі бір сыйақы үшін жылжымайтын мүлік 

объектілерімен операциялар жасау кезінде тұрақты 
негізде қызмет көрсету жөніндегі кəсіби қызмет)

деятельность, связанная с получением спекулятив-
ной при были - алып-сатарлық пайда алумен байла-
нысты қызмет

деятельность текущая - ағымдағы қызмет
деятельность управленческая - басқарушы лық қызмет
деятельность финансовая - қаржы қызметі
деятельность фьючерсная - фьючерстік қызмет
деятельность экономическая - экономикалық қызмет
деятельность эксклюзивная - айрықша қызмет
деятельность эмиссионная - эмиссиялық қызмет
джанк - джанк (1. сауда желісін толтыратын, бірақ 
тұтынушыдан сұранысқа ие емес төменқол импорт 
тауарлар; 2. ВВ не одан төмен несиелік рейтингі 
бар облигациялар, яғни несиелік қолдау таппайтын 
үмітсіз, тастанды облигация)

джек - джек (ақша дегенді білдіретін жаргон сөз)
“джелт” - “джелт”(ақша дегенді білдіретін жаргон сөз)
джентельменское соглашение - мəрт келісім (1. əдет-
те ауызекі түрде, сенімгерлік не гіз де жасалатын, 
құжат жүзінде бекітіл ме ген бейресми ке лі сім; 
2. бей ре сімді ха лық ара лық келісімнің, уағ да лас тық-
тың ерекше түрі)

джибутийский франк - Джибути франкі (Джибути 
Республикасының ақша өлшемі, 100 сантимге тең)

“Джинни Мэй II” - “Джинни Мэй II” (үкі мет тің 
ұлттық ипотекалық қауымдастығына ұқсас, бірақ 
өзгедей артықшылықтары бар қауымдастық))

“Джинни Мэй” - “Джинни Мэй” (үкіметтің ұлттық 
ипотекалық қауымдастығы)

“джипы” - “джиптер” (төлемдері жылдық 9,5% ке пі-
лі мен сараланған ипотека)

“джитс” - “джитс” (ақша, сатып алуға қа бі лет ті лік 
дегенді білдіретін жаргон сөз)

джоббер - джоббер (кəсіпқой биржашы, делдал)
джобберская котировка - джобберлік баға белгіленімі
джобберская сделка - джобберлік мəміле
Джон Доу - Джон Доу (нағыз есімі белгісіз та рап қа 
сот ісін жүргізу барысында берілетін есім)

дзайбацу - дзайбацу (Жапонияның көптеген компания-
ларын бақылаушы ірі холдингілер)

диагностика ревизионная - тексеріс диагнос тикасы
диагностика экономическая - экономикалық диагнос-
тика

диагностика экономической системы - эко но ми ка-
лық жүйе диагностикасы

диагональная разница - диагонал айырма, қи ғаш 
айыр ма (сату бағасы түрліше опцион дар сы ны бы-
ның ұзақ жəне қысқа мерзімді жай ғасымына не гіз-
дел ген стратегия)

диагональный опционный спрэд - диагонал опцион-
дық спрэд (сатылас та, деңгейлес те опциондық 
спрэд тің нышандары қам ты ла тын опциондық спрэд 
түрі)

диагональный спред - қиғаш спред
диаграмма балансовая - теңгерімдік диаграмма
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диаграмма функциональная - атқарымдық диаграмма
диапазон - диапазон, ауқым, өріс, ая (бағалы қа ғаз-
дар не тауар бағасының белгілі бір кезең бойына 
жоғары жəне төмен ауыт қуы; экономикалық шама, 
көрсеткіш орын алуы, өзгеруі мүмкін шек)

диа пазон колебаний цены - бағаның ауытқу ауқымы
диапазон курсов - бағам ауқымы
диапазон регулирования - реттеу ауқымы
диапазон решений - шешімдер ауқымы 
диапазон руководства - басшылық ауқымы
диапазон управления - басқару ауқымы
диапазон цен - баға ауқымы
диапазон цен на ценную бумагу - бағалы қа ғаз баға-
сының ауқымы

диверсификатор - əртараптандырушы, сара лау шы 
(өз игілігінің бір бөлігін ақшалай, екін  ші  сін консоль 
түрінде сақтаушы инвес тор)

диверсификация - əртараптандыру (1. жаңа тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтерді өт кі зу на рық та рын-
да фирма қызметінің аясын кеңейтуге бағытталған 
маркетинг стратегиясы; 2. капиталдың не одан 
тү  се  тін табыстың ықтимал шығасыға ұшырау қа-
те рін азайту мақсатымен инвестицияға салынатын 
жəне несиеге берілетін ақшалай қа ра жат ты түрлі 
объектілер арасында бөлу)

диверсификация ак тивов - активтерді əрта рап тан ды ру
диверсификация банковская - банкілік əрта рап тан-
ды ру

диверсификация валютных активов - валюта актив-
терін əртараптандыру

диверсификация валютных резервов - валюта ре-
зерв терін əртараптандыру

диверсификация валюты - валютаны əрта рап тандыру
диверсификация вкладов - салым ақшаны əртарап-
тандыру

диверсификация вложений - салымды əрта рап тан-
дыру

диверсификация вложений в ценные бумаги - баға-
лы қағаздарға салымды əрта рап тан дыру

диверсифи кация инвестиций - инвестицияларды əр-
та раптандыру

диверсификация капитала - капиталды əртарап тан-
дыру

диверсификация кредитов - несиені əртарап тандыру
диверсификация ликвидности - өтімділікті əртарап-
тандыру

диверсификация ликвидных активов - өтім ді актив-
терді əртараптандыру 

диверсификация облигационного портфеля инвес-
тора - инвестордың облигациялық қор  жы нын əрта-
рап тандыру

диверсификация обязательств - міндетте ме лер ді 
əртараптандыру

диверсификация пассивов - пассивтерді əрта рап тан-
дыру

диверсификация пенсионных активов - зей нет ақы 
активтерін əртараптандыру

диверсификация портфеля - қоржынды əрта раптан-
дыру

диверсификация портфеля ценных бумаг, активов - 
құнды қағаздар, активтер қор жы нын əртараптандыру 

диверсификация экономики - экономиканы əртарап-
тандыру

диверсификация экономическая - эко но ми ка лық 
əртараптандыру

диверсификация экономической деятельности - эко-
номикалық қызметті əр та рап тан дыру

диверсифицирование портфеля - қоржынды əрта рап-
тандыру 

диверцифицированная инвестиционная компания 
- əртараптандырылған ин вес ти ция лық компания 
(бағалы қағаздарға инвес тиция салушы өзара қарыз 
қоры)

диверсифицированная компания по управлению 
инвестициями - инвестицияларды басқару жөніндегі 
əртараптандырылған 

диверсифицированные финансовые системы - əрта-
рап тандырылған қаржы жүйесі 

диверсифицированный портфель ценных бумаг - 
əртараптандырылған бағалы қа ғаз дар қоржыны

диверсифицированный фонд обыкновенных акций 
- кəдуілгі акциялардың əр та рап тан ды рыл ған қоры

диверсифицировать - əртараптандыру
диверсифицируемый риск - əрта рап тан ды ры ла тын 
тəуекелдік

дивиденд - дивиденд, үлесақы, үлеспайда (1. пайда-
ны акциялардың иелері арасында бағалы қағаздар 
сыныбына үйлесімді түр де бөлу жəне ақша, акция 
түрінде не компания тауары, меншігі түрінде тө-
ле не тін пайда үлесі: акционерлік қоғамның таза 
пай да сы ның акционерлер арасында ак ция ның са-
нына орай бөлінетін бөлігі; 2. ауыл ша руа шы лы ғы 
кооперативі пайдасының кооператив мүшелерінің 
жарнапұлдарына орай бө лі не тін бөлігі)

дивиденд акцио неру - акционерге дивиденд
дивиденд без акции - акциясыз дивиденд
дивиденд в форме акций - акциялар нысанындағы 
дивиденд

дивиденд в форме векселя, по которому не упла-
чивается процент - пайыз төленбейтін вексель 
нысанындағы дивиденд

дивиденд в фор ме векселя, приносящего проценты - 
пайыз əкелетін вексель ны са нын да ғы дивиденд

дивиденд в форме наличных денежных средств - 
қолма-қол ақша қаражаты ны са нын да ғы дивиденд

дивиденд в форме облигаций - облигациялар 
нысанындағы дивиденд

дивиденд в форме права на приобретение новых 
акций - жаңа акцияларды алу құқығы ны са нындағы 
дивиденд

дивиденд в форме товара - тауар нысанын да ғы диви-
денд

дивиденд в форме ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар 
нысанындағы дивиденд
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дивиденд временный - уақытша дивиденд
дивиденд, выплачиваемый в конце года - жыл 
соңында төленетін дивиденд 

дивиденд, выплачиваемый в конце финансового 
года - қаржы жылының соңында тө ле не тін дивиденд

дивиденд, выплаченный наличными - қол ма-қол 
ақшалай төленетін дивиденд

дивиденд, выплачиваемый акциями - акциямен 
төленетін дивиденд

дивиденд, выплачи ваемый в первую очередь - 
бірінші кезекте төленетін дивиденд

дивиденд, выплачиваемый в середине года - жыл 
ортасында төленетін дивиденд 

дивиденд, выплачиваемый в форме краткосроч-
ного векселя - қысқа мерзімді вексель нысанында 
төленетін дивиденд

дивиденд, выплачиваемый в форме рас писки - 
қолхат нысанында төленетін дивиденд

дивиденд, выплачиваемый за предшествующие 
годы - бұрынғы жылдар үшін төленетін дивиденд (ол 
уақытылы төленбегенде)

дивиденд, выплачиваемый за предшествующие 
годы при несвоевременной выплате - уақытылы 
төленбеген жағдайда бұрынғы жылдар үшін 
төленетін дивиденд 

дивиденд, выплачиваемый наличными - қолма-қол 
ақшалай төленетін дивиденд

дивиденд денежный - ақшалай дивиденд
диви денд до вычета налогов - салық ше ге ріл ген ге 
дейінгі дивиденд

дивиденд дополнительный - қосымша дивиденд 
дивиденд за отчетный год - есепті кезеңдегі дивиденд
дивиденд задолженный - бересілі дивиденд
дивиденд к оплате - төленуге тиіс дивиденд
дивиденд капитализированный - капитал дан-
дырылған дивиденд

дивиденд контрибуционный - контрибу ция лық диви-
денд

дивиденд кумулятивный - шоғырланбалы дивиденд
дивиденд ликвидационный - таратылу ди ви ден-
ді, жойылма дивиденд (корпорация та ра тыл ған 
жағдайда дивиденд түріндегі ак тив терді бөлісу)

дивиденд ложный - жалған дивиденд
дивиденд на акцию - акцияға шаққандағы дивиденд
дивиденд на вложенный капитал - салынған 
капиталға шаққандағы дивиденд

дивиденд на одну ак цию - кəдуілгі акциялар бойынша 
дивиденд

дивиденд накопленный - жинақталған дивиденд
дивиденд наличный - қолма-қол дивиденд, қолдағы 
дивиденд

дивиденд невостребованный - талап етіл ме ген диви-
денд, ізделмеген дивиденд, іздеусіз дивиденд

дивиденд невыплаченный - төленбеген дивиденд
дивиденд незаконный - заңсыз дивиденд
дивиденд некумулятивный - шоғырлан бай тын диви-
денд

дивиденд необъявленный - жарияланбаған дивиденд
дивиденд обычный - дағдылы дивиденд
дивиденд окончательный - түпкілікті дивиденд
дивиденд, оплаченный акциями - акциялармен тө-
лен ген дивиденд

дивиденд, определен ный уставом - жарғымен ай қын-
далған дивиденд

дивиденд опционный - опциондық дивиденд 
дивиденд относительный - салыстырмалы дивиденд
дивиденд отсроченное - кейінге қалдырылған дивиденд
дивиденд по акциям - акциялар бойынша дивиденд
дивиденд по обыкновенным акциям - кə дуіл гі акция-
лар бойынша дивиденд

дивиденд по привилегированным акциям - артық-
шы лықты акциялар бойынша дивиденд

дивиденд, подлежащий к уплате - төленуге тиіс ди-
виденд

дивиденд, получаемый по проданной акции, когда 
новый ее владелец еще не получил права на диви-
денд - жаңа иеленушісі əлі дивидендке құқық ал ма-
ған, сатылған акция бойынша алынатын дивиденд

дивиденд предварительный - алдын ала тө лен ген 
дивиденд

дивиденд преференциальный - пұрсатты лық ты диви-
денд

дивиденд привилегированный - артықшы лық ты ди-
виденд

дивиденд промежуточный - аралық дивиденд
дивиденд пропущенный - жіберілген дивиденд
дивиденд, распределяемый между компаниями - 
компаниялар арасында бөлінетін дивиденд

дивиденд рекомендуемый - ұсынбалы дивиденд
дивиденд с правом вы бора формы оплаты - төлем-
ақы нысанын таңдау құқығы бар дивиденд

дивиденд с продажи - сатудан алынған дивиденд
дивиденд скрипционный - скрипциялық дивиденд 

(дивидендті белгіленген мерзімде тө леу мүмкін 
болмаған жағдайда оны бо ла шақ та міндетті түрде 
төлеу міндеттемесі мо йын ға алынған дивиденд)

дивиденд товарный - тауарлы дивиденд
дивиденд финальный - ақырғы дивиденд (қар  жы 
жы лы ның аяғында төленетін дивиденд)

дивиденд чистый - таза дивиденд 
дивидендная перепись - дивиденд санағы, ди ви денд-
тік санақ (дивиденд алатын акция ие ле рі нің санағы)

дивидендная политика - дивидендтік саясат
дивидендное обеспечение - дивидендтік қам та масыз ету
дивидендное покрытие - дивидендтік өтем
дивидендные требования - дивидендтік талаптар
дивидендный выход - дивидендтік түсім
дивидендный доход - дивидендтік табыс (ди ви денд тің 
бір акцияға шаққандағы жылдық мөлшері, акцияның 
нарықтық бағаға пайызы түрінде көрсетіледі)

дивидендный купон - дивидендтік купон
дивидендный мандат - дивидендтік мандат (акционер 
өзіне тиесілі дивидендтің кімге төленетінін хабар-
лайтын құжат)
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дивидендный чек - дивидендтік чек
дивизор фиксированный - тиянақталған дивизор 

(салымдар бойынша пайыз есебін жеңілдету үшін 
қолданылатын кілт рөлін атқаратын сан)

дидрахма - дидрахма (құны 2 драхма тұ ра тын грек 
мəнеті)

дизажио - дизажио, ауытқыма, айырма (1. ва лю та ның 
белгіленген бағамынан немесе ак ция ның көрсетулі 
құнынан шегеру; 2. ба ға лы қағаздың атаулы құны 
мен оның құл ды ра ған нарықтық бағасы арасындағы 
айырма; 3. тауар бағасы мен мерзімді мəміле бо йын-
ша бағасының арасындағы теріс айырма)

дизажио денежное - ақшалай ауытқыма
дизажио от выкупа облигаций - облигацияларды са-
тып алудан болатын ауытқыма

“дике” - “дике” (құны 10 долларлық купюра дегенді 
білдіретін жаргон сөз)

дикий рынок - жабайы нарық (алып-сатарлық ком-
мерциядан үстем болатын нарық, қара базардың 
синонимі)

диктат цен - өктем баға, баға өктемдігі
диктат экономический - экономикалық өктем шарт
диктовка условий на рынке - нарықта өз талаптарын 
өктемдікпен таңу

диктовка цены - баға мөлшерін өктемдікпен таңу
дилемма - дилемма (1. қисындық топшылама; 2. екі 
мүмкіндіктің бірін таңдау қажеттігі)

“дилемма заключенного” - “қамаудағының дилемма-
сы” (ойын теориясында шешімдер мен нəтижелерді 
талдау əдісі)

дилемма политики экономической стабилизации - 
экономикалық тұрақтандыру саясатының дилеммасы 

дилемма регулирования - реттеу дилеммасы
дилемма целей - мақсат дилеммасы
дилер - дилер, делдал (1. бағалы қағаздарды, валюта-
ны, асыл металдарды сатып алу-сатумен айналы-
сатын, кейде делдалдық операцияларды да жү зе ге 
асыратын жеке не заңды тұлға; делдалдан айыр-
ма шы лы ғы меншік иесі ретінде əрекет етеді жəне 
өз атынан əрі өз қаражаты есебінен əрекет етеді; 
2. бизнеске қатысушы, өнімді көтере сатып алушы 
жəне бөлшек саудада жекелеп не топтамасымен 
сатушы жеке не заңи тұлға; 3. инвестициялық инс-
титут болып табылатын заңи тұлға)

дилер биржевой - биржалық дилер 
дилер валютный - валюталық дилер 
дилер, имеющий право совершать операции с ино-
странной валютой - шетел валютасымен операция 
жасауға құқығы бар дилер

дилер инвестиционный - инвестициялық дилер
дилер, информирующий Федеральную резервную 
систему об объеме, позиции и финансировании 
сделок по правительственным цен ным бумагам 
- үкі мет тік бағалы қағаздар бойынша мəміленің кө-
ле мі, жай ға сы мы жəне оны қаржыландыру туралы 
Фе де рал дық сақ тық қор жүйесіне хабарлаушы дилер 
(АҚШ)

дилер на валютной бирже - валюта биржа сын дағы 
дилер

дилер на рынке ценных бумаг - бағалы қағаз дар 
нары ғындағы дилер

дилер опционный - опциондық дилер
дилер, осуществляющий сделки с премией - 
сыйлықақылы мəмілені жүзеге асырушы дилер

дилер официальный - ресми дилер
дилер, передающий брокерам небольшие партии 
ценных бумаг - бағалы қағаздардың ша ғын топтама-
сын брокерлерге беруші дилер

дилер по операциям с небольшими партиями цен-
ных бумаг - бағалы қағаздардың шағын топтамала-
рымен жасалатын операциялар жөніндегі дилер

дилер по операциям с ценными бумагами - бағалы 
қағаздармен жасалатын операциялар жөніндегі дилер

дилер по сделкам с премией - сыйлықақылы мə мі ле-
лер жөніңдегі дилер 

дилер по ценным бу магам - бағалы қағаздар бойынша 
дилер

дилер, продающий ненадеж ные ценные бумаги - 
сенімсіз бағалы қағаздарды сатушы дилер

дилер рынка государственных краткосрочных бес-
купонных облигаций - мемлекеттік қысқа мерзімді 
купонсыз облигациялар на ры ғы ның дилері

дилер с лицензией - лицензиялы дилер
дилер, торгую щий иностранной валютой - шетел 
валютасымен сауда жасаушы дилер

дилерская деятельность - дилерлік қызмет (бағалы 
қа ғаздар нарығындағы кəсіпқойлық қызмет түр ле рі-
нің бірі)

дилерская заявка - дилерлік өтінім
дилерская комната - дилерлер бөлмесі
дилерская скидка - дилердің шегерімі, дилер лік 
шегерім

дилерская скидка с цены - дилердің бағадан шегеруі
дилерская фирма - дилерлік фирма
дилерская фирма, про дающая пакеты ценных бу-
маг клиен там, объединенным в группы - топтарға 
біріккен клиенттерге ба ға  лы қағаздар пакеттерін са-
тушы дилерлік фирма

дилерские резервы - дилерлік сақтық қор
дилерские удержания - дилерлік ұстап қалу
дилерский дисконт - дилерлік дисконт
дилерский кредит - дилерлік кредит
дилерское финансирование - дилерлік қар жы  ландыру
дилер-участник рынка правительственных цен-
ных бумаг - үкіметтік бағалы қағаздар нарығына 
қатысушы дилер

дилеры государст венных ценных бумаг - мемле кет-
тік бағалы қағаздар дилерлері

дилеры, группирующиеся по интересам в опреде-
ленном месте биржи - биржаның белгілі бір орнын-
да мүдделер бойынша топтасушы дилерлер

дилеры Нью-Йоркской фондовой биржи, 
специализирующи еся на неактивных облигациях 
- Нью-Йорк қор биржасының бей ак тив обли га ция-
лар ға маманданған дилерлері
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дилеры, специализи рующиеся на облигациях с 
большим объемом продаж - сату кө ле мі көп обли га-
ция лар ға маманданушы дилерлер

дилеры, специализи рующиеся на сделках с другими 
ди лерами и брокерами - басқа дилерлермен жəне 
брокерлермен мəміле жа са су ға маманданушы ди-
лерлер

дилинг - дилинг (банк, компания қыз мет кер лері ва-
лютамен, бағалы қа ғаз дар мен байланысты мəміле 
жасасатын үй-жай)

дилинг банковский - банк дилингі
дилинг валютный - валюталық дилинг 
дилинг “с самим собой” - “өзімен-өзі” болатын ди-
линг

“диллон раунд” - “диллон раунд” (Тарифтер мен сау-
да жөніндегі Бас келісімнің қам қор лығымен 1960-61 
жылдары Женевада өткен сауда келіссөзінің бесінші 
раун ды ның жалпы жұрт қабылдаған атауы) 

дилюция - дилюция (1. фирмада капиталдың көбеюі 
нəтижесінде оның беделінің өсуін сипаттайтын 
жағдай; 2. барлық бағалы қағаздар айырбасталуы 
үшін, ал барлық кепілдіктер не акциялық опциондар 
пайдаланылуы үшін бір акцияға не бір акцияның 
құнына шаққанда табысқа ықпал ету)

дилюция капитала - капитал дилюциясы, ка пи тал-
дың көбеюі (бағамы жоғарылау үде рі сінде тұрған 
акциялардың иесіне тəн əлеу мет тік құқықтардың 
өсуі)

дилюция прибыли - пайда дилюциясы, пай да ның өсуі 
(əрбір акция бойынша алынатын пайданың өсуі)

динамика биржевого курса - биржа ба ға мы ның 
серпіні

динамика валют ных курсов - валюта бағам да рының 
серпіні 

динамика доходности - табыстылық серпіні
динамика доходов - табыс серпіні, кіріс сер пі ні
динамика издержек - шығын серпіні
динамика инвестиций - инвестициялар серпіні
динамика показателей инфляции - инфляция көр сет-
кіштерінің серпіні

динамика предпринимательских расходов - кəсіп-
кер лік шығыстар серпіні

динамика рынка - нарық серпіні
динамика сбережений и инвестиций - жинақ ақша 
мен инвестиция серпіні

динамика ссудных опера ций - несие опера ция лары-
ның серпіні

динамика цен - баға серпіні
динамика циклов предложения - ұсыныс цикл дерінің 
серпіні

динамика экономическая - экономикалық серпін
динамика экономических показателей - эко номика-
лық көрсеткіштер серпіні 

динамика экономической системы - эко но ми калық 
жүйе серпіні 

динамическая модель экономики - эконо ми каның 
серпінді үлгісі

динамическая электронная таблица - ди на ми ка лық 
электронды кесте (компью тер дің зер де сі не салынған 
сандық деректер жиыны)

динамический - серпінді (опцион жағдайына негіз-
дел ген мəмілелерде стратегияға талдау жасаумен 
байланысты қолданылатын термин)

динамичный экономический рост - серпінді эконо-
ми калық өсу

динамично развиваю щийся рынок - серпінді түрде 
дамушы нарық

динар - динар (шығыс арабтарының көне алтын 
мəнеті; Абу-Даби, Аден, Бахрейннің ақша өлшемі, 
100 филске тең; Алжирдің ақша өлшемі, 100 сан-
тимге тең; Ливияның ақша өлшемі, 1000 дирхамға 
тең; ИХДР-дің ақша өлшемі, 1000 филске тең; 
Ирак пен Иор да ния ның, Оңтүстік Йеменнің (Аден) 
ақша өлшемі, 1000 филске тең; Югос ла вия ның 
ақша өлшемі, 100 параға тең; Тунис, Иран ның ұсақ 
шақасы, 1/100 риалға тең; бұ рын ғы ақша өлшемі, 
1000 миллимге тең; Ку вейт тің ақша өлшемі, 10 дир-
хемге, яки 1000 филске тең)

“динго” - “динго” (нөл купонды облигация лар дың түрі)
дип - дип (ұзақ өсуден кейін бағалы қағаздар баға сы-
ның аздап төмендеуі)

“дипломатия доллара” - “доллар дипломатиясы” 
(Американ капиталының басқа елдердің нарығына, 
əсіресе Латын Америкасының на ры ғы на енуіне 
мемлекеттік жəр дем де су дің американдық сыртқы 
саяси практикасы)

дипломированный бро кер - дипломды брокер
дипломированный бухгалтер - дипломды бухгалтер
дипломированный общественный бухгалтер - қо-
ғам дық дипломды бухгалтер

дипломирован ный специалист по финансовому 
планированию - қаржыны жоспарлау жөніндегі дип-
ломды маман

дипломиро ванный страховщик жизни - өмір ді дип-
ломы бар сақтандырушы

директива - директива, басшылық нұсқау, ба ғыт та ма 
(жоғары орынның, басқару ор га ны ның басшылық 
нұсқауы)

директивная программа кредитования - ди рек ти-
валық несиелендіру бағдарламасы

директивно распределяемые кредиты - нұс қау мен 
бөлінетін несие

директивы ЕС об унифицировании налогов - Еуропа 
қоғамдастығының салықтарды бір ізге түсіру туралы 
директивалары

директивы по распределению кредитов - не сие лерді 
бөлу туралы директивалар

директор банка из числа лиц, не работающих в бан-
ке - банкте істемейтін тұлғалар қа та ры нан шыққан 
банк директоры

директор из числа выс ших руководителей банка 
- банктің жоғары басшылары қа та ры нан шыққан ди-
ректор

директор исполнительный - атқарушы директор
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директор неисполнительный - атқарушы емес дирек-
тор

директор монетного двора - ақша (мəнет) са ра йының 
директоры (АҚШ)

директор по маркетингу - маркетинг жө нін де гі дирек-
тор

директор по рекламе - жарнама жөніндегі директор
директор по связям с общественностью - жұрт  шы-
лықпен байланыс жөніндегі директор

директор программы - бағдарлама директоры
директор проекта - жоба директоры
директор финансовый - қаржылық директор
директора банка - банк директорлары
директор-администратор - əкімгер-директор
директор-акционер - акционер-директор
директорат - директорат (директорлар алқасы)
директор-исполнитель - атқарушы-директор
директор-распорядитель - өкімгер-директор
директорская проверка - директордың тексеруі
директорский фонд - директор қоры
директорский фонд - директорлық қор
директорское вознаграждение - директорлық сыйақы
директорство в банке - банктегі директорлық
дирекция - дирекция (1. кəсіпорынның, ұйым ның, 
мекеменің директор басқаратын бас шы лық органы; 
2. акционерлік қоғамның ал қа лы атқарушы органы)

дирекция генеральная - бас дирекция
дирекция исполнительная - атқарушы дирекция
дирижизм - дирижизм (белсенді мемлекеттік реттеу 
саясаты)

дирхам - дирһам (1. Марокконың, Біріккен Араб Əмір-
лігінің ақша бірлігі; 2. Ливияның ұсақ мəнеті)

дисажио - дисажио (1. ақшаның, вексельдер мен ба-
ға лы қағаздардың нарықтық ба ға мы ның олардың 
көр сетулі құнынан төмендеуі; 2. акцияның кө те рің кі 
атаулы құны мен бир жа да ғы нақты құны ара сын-
да ғы айырма; 3. валюта нарығында несиеге сатып 
алынатын валютаның құны мен қолма-қол есеп айы-
рысу арасындағы айырма)

дисбаланс - теңгерімсіздік, үйлесімсіздік
дисбаланс биржевых приказов - биржалық бұй рық-
тар дың теңгерімсіздігі

дисбаланс валютный - валюталық теңге рім сіздік
дисинфляция - дисинфляция (бағаның баяу өсуімен 
сипатталатын инфляция)

диск - диск (файлдарды сақтауға жəне интернет-
ке қосылған кез келген құрылғыда онымен жұмыс 
істеуге арналған диск)

дискаунт - дискаунт (1. облигацияның на рық тық 
құны мен атаулы құнының арасындағы айырма; 
2. атаулы құнынан төмен бағамен шы ға рылатын, 
бірақ атаулы құны бойынша сатып алынатын 
бағалы қағаздарды сату; 3. екі валюта арасындағы 
қатынас; 4. компания туралы ақпаратты оның ак-
ция ла ры ның ағымдағы бағасын бағалауға қолдану; 
5. банк кепілхаттары не билеттері бо йын ша пайыз 
күні бұрын айқындалатын əдіс)

дискаунтер - дискаунтер (1. вексельдерді есепке 
алу операцияларын жүргізетін банк қыз мет ші сі; 
2. ақша майдалаумен айналысушы)

дискаунтная норма - дискаунттық норма 
дискаунтное окно - дискаунттық терезе (банк тер 
дискаунттық норма бойынша қарыз алатын орын)

дискаунтные облигации - дискаунттық облигациялар 
(өтеу бағасынан төмен бағамен сатылатын облига-
циялар)

дискаунтный брокер - дискаунттық делдал (бағалы қа-
ғаз дар ды əдеттегі комиссиялық сыйақыдан əл де қай-
да төмен комиссиялық сыйақыға сатып алуға жəне 
өткізуге тапсырыс қабылдайтын делдалдық кеңсе)

дискаунтный доход - дискаунттық табыс
дискета - дискета (магнитті ауыстырмалы жұмсақ 
диск)

дисконт - дисконт, шегеріс (1. бағалы қа ғаз дың қор 
биржасында осы сəтте сатылатын бағасы мен 
оның атаулы құны ара сын да ғы айырма; 2. ва лю та-
ның мəміле жасасу кезіндегі форвардтық бағамы 
мен валютаны дереу жеткізілген кездегі бағамы 
ара  сы н  да ғы айырма; 3. бір тауардың түрлі мер зім де 
жеткізілуі сəтіндегі бағаларының ара сын да ғы ай-
ырма; 4. тауар сапасының стандарт шарттарына 
немесе шарт талаптарына сай келмеуі салдарынан 
оның бағасының төмендетілуі, шегерілуі; 5. бан кі нің 
вексельдерді төлем мерзіміне де йін гі өт пе ген уақыт 
үшін пайызын шегере отырып есепке алуы; 6. банк 
вексельдерді есептеу кезінде алатын есептік пайыз; 
7. нарық жағ да йын ескере отырып бағадан шегеру; 
8. валютаның ресми бағамынан аз жағына қарай 
ауытқу; 9. қаржы құралын оның өтеу сəтіне дейін 
атаулы құнынан төмен ба ға мен сатып алу)

дисконт акции - акция дисконты
дисконт банковский - банк дисконты
дисконт безапелляционный - шағымдануға жатпай-
тын дисконт

дисконт в коммерческом банке - коммерция лық 
банктегі дисконт

дисконт векселя - вексель дисконты, вексель есебі, 
вексельді есепке алу (1. банкінің немесе арнаулы не-
сие мекемесінің табыстама жазбаны ресімдеу жо-
лымен вексельдерді олар дың мерзімі өткенге дейін 
сатып алуы; 2. банктер вексельдерді сатып алу 
кезінде алатын есептік пайыз)

дисконт кредита в налич ной форме - қолма-қол ақша 
нысанындағы кредит дисконты

дисконт по акции - акция бойынша дисконт
дисконт по долговым ценным бумагам - борыш тық 
бағалы қағаздар бойынша дисконт

дисконтер - дисконтшы, есепші (1. дисконттау рə сі-
мін жүргізуші тұлға; 2. қа зы на шы лық билеттер мен 
жай вексельдерді сатып алу-сату алыс-берістерін 
жү зе ге асырушы есеп үйі; 3. тауарларды төмен ба-
ға мен сатушы дүкен)

дисконтирование - дисконттау, есептеу (век сель дер -
ді есептеу əр жылдарда баға тү рін де тұл ға лан ған 
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экономикалық көр сет кіш тер ді бірыңғай өл шем ді лік-
ке: базалық жыл дың бағасына келтіру)

дисконтирование аккредитивов - аккреди тив терді 
дисконттау

дисконтирование в финансовых расчетах - қаржы 
есептерінде дисконттау

дисконтирование векселей - вексельдерді дисконттау 
(вексельдерді есептеу)

дисконтирование векселей в банке - банктегі век-
сель дер ді дисконттау 

дисконтирование затрат - шығынды дисконттау
дисконтирование переводного векселя - аударым 
векселін дисконттау

дисконтирование платежных требований - төлем 
талаптарын дисконттау

дисконтирование потока денежных средств - ақша-
лай қаражат ағынын дисконттау

дисконтирование счетов-фактур - шот-фактураларды 
дисконттау

дисконтирование тратты - траттаны дисконттау
дисконтирование фактуры - фактураны дисконттау
дисконтирование чеков - чектерді дисконттау
дисконтированная ссуда - дисконтталған несие
дисконтированная стои мость - дисконт тал ған құн
дис контированные поступления налич ными - 
дисконтталған қолма-қол ақшалай түсім

дисконтированный денежный поток - дис конт талған 
ақша ағыны

дисконтированный поток денежной наличности - 
қолма-қол ақшаның дисконтталған ағыны

дисконтированный поток денежных средств - ақша-
лай қаражаттың дисконтталған ағыны

дисконтированный поток наличия - қолда бар ақша-
ның дисконтталған ағыны

дисконтированный чек - дисконтталған чек
дисконтировать - дисконттау
дисконтировать вексель - вексельді дисконттау
дисконтировать за ранее - күні бұрын дисконттау 
дисконтная валютная политика - дисконт тық валю-
талық саясат

дисконтная доходность - дисконтты табыс ты лық
дисконтная карточка - дисконттық карточка, есептік 
карточка (шегерім берілетін есептік карточка)

дисконтная корпорация - дисконтты корпорация
дисконтная кредитная карточка - дисконт тық несие 
карточкасы 

дисконтная облигация - дисконттық облигация, есеп-
тік облигация (əдетте қайталама нарықта төмен 
бағамен сатылатын облигация)

дисконтная политика - дисконттық саясат (ком  мер -
ция лық несие мекемелеріне Орталық банк беретін 
несие бойынша пайыздың есеп тік мөл шер лемесін 
Орталық банкінің өз гер туі) 

дисконтная ставка - дисконттық мөлшерлеме, есептік 
мөлшерлеме (елдің орталық банкі үкіметтік бағалы 
қағаздарды есепке алу кезінде немесе несие беру ке-
зін де осы қа ғаз дар ды қамсыздандыру түрінде ала-
тын па йыз дық мөлшерлеме)

дисконтная учетная политика - дисконттық есеп 
саясаты

дисконтная учетная ставка - дисконттық есеп тік 
мөл шерлеме

дисконтная фирма - дисконттық фирма
дисконтное долговое обязательство - дис конт тық 
борыш міндеттемесі, дисконттық бо рыш қор лық 
міндеттеме

дисконтное окно - дисконттық терезе (ор та лық банк-
тен несие алу мүмкіндігі)

дисконтные дома - дисконт үйлері
дисконтные обязательства - дисконттық мін детте-
мелер

дисконтные ценные бумаги - дисконттық ба ға лы 
қағаздар

дисконтный брокер - дисконттық делдал 
дисконтный брокер, взимающий комиссионные 
в виде процента от общей стоимости сдел-
ки - мəміленің жалпы құнынан па йыз түрінде 
комиссиялық алым алушы дис конт тық брокер

дисконтный депозитный сертификат - дис конт тық 
депозиттік сертификат

дисконтный кредит - дисконтты кредит
дисконтный рынок - дисконтты нарық
дисконтный счет - дисконттық шот
дисконты и кредиты - дисконттар мен кредиттер
дискреционная денежно-кредитная политика - 
дискрециялық ақша-несие саясаты (металл стан-
дар ты ның ережелерімен ай қын дал майды, орталық 
бан кі нің басшылары айқындайды)

дискреционные сбережения - дискрециялық жинақ 
ақша 

дискреционные сбережения сверх необходимых 
или обязательных - қажетті немесе міндетті жинақ 
ақша дан тыс дискрециялық жинақ ақша 

дискреционный брокерский счет - дискре ция лық дел-
дал дық шот (делдалға не банкіге клиент атынан опе-
рациялар жасау жөнінде се нім хат берілетін шот)

дискреционный заказ - дискрециялық тапсырыс
дискреционный ордер - дискрециялық ордер
дискреционный счет - дискрециялық шот
дискреционный траст - дискрециялық се нім гер лік 

(1. инвестициясы бағалы қағаздар тұр па ты мен шек-
тел мей тін өзара қарыз қоры не сенім қоры; 2. құ-
рыл тай шы бе не фи циар лар дың əрқайсысының ак ция -
ла рын се нім герлікпен басқарылатынын құ жат та 
көр сет пей тін сенім қоры)

дискриминационная валютная практика - валюта-
лық кемсітушілік практикасы

дискриминационное ценообразование - кем сі тушілік 
баға белгілеу

дискриминация кредитная - кредит берудегі кемсі-
тушілік

дискриминация налоговая - салықтық кем сі тушілік
дискриминация претендента на получение кредита 

- кредит алуға үміткерді кем сі ту шілік
дискриминация ценовая - бағадағы кемсіту шілік
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дискриминация экономическая - эконо ми ка лық 
кемсітушілік

диспенсер - диспенсер (қолма-қол ақша беруге арнал-
ған автомат)

дисперсия - дисперсия, сейілме, шашыратылма (сан-
дық деректердің орташа мəнге қа  тыс  ты шашыра-
тылу дəрежесін сипаттайтын шама)

дисплей - дисплей (ЭЕМ-нің графикалық жəне мə тін-
дік ақпаратты көрсететін, экран мен клавиатуара-
дан тұратын сыртқы құ рыл ғысы)

дисплей вычислительной машины - есеп те гіш ма-
ши наның дисплейі 

дисплей цифровой - цифрлық дисплей
диспонент - диспонент (1. өкімгер, бас қа ру шы; 2. ко-
мис сия шының не банк кор рес пон ден ті нің шо тын да-
ғы бос ақшаны иемденуші жеке не заңды тұлға)

диспонирование - диспоненттеу (банк кор рес пон дент-
терінің не ко мис сия шы лар дың шоттарындағы бос 
ақшаға билік ету)

диспонировать - диспоненттеу (банк кор рес пон дент-
те рі нің не комиссионерлердің шот та рын да ғы бос 
соманы билеу)

диспропорции в экономике - экономикадағы сəйкес-
сіздіктер 

диспропорция - сəйкеспеушілік, үй лес пеу ші лік (өзара 
байланысты экономикалық үде ріс тер мен көр сет-
кіш тер сəйкестігінің бұ зы луы)

диспропорция между поручениями на продажу и по-
купку - сату мен сатып алуға тапсырыстар ара сын да-
ғы үйлеспеушілік

диспропорция ценовая - баға сəйкессіздігі
диспропорция экономическая - эконо ми ка лық үй лес-
пеушілік

диспропорция экономического развития - эконо ми-
ка лық дамудың үйлеспеушілігі

дист - дист (акцияны тикердің таспасында көрсе тіл-
ген дей сату туралы мəлімет)

дисторсия - дисторсия (экономикалық ша ма лар дың 
өз геруіндегі алшақтық)

дистрибуционные акции - дистрибуциялық акциялар 
(нарықтық бағаның өзгеруінен құтылу үшін белгілі 
бір уақытта сатылатын акциялық топтама бөлігі)

дистрибуция - дистрибуция (1. корпорацияны қар-
жы лан ды руда: кіріс пен шығысты есептің тиісті 
қосалқы шоттарына орналастыру; 2. экономикада: 
тауарлардың өндірушілерден қозғалуы; игілікті қай-
сы бір экономикалық жүйеде бөлу тəсілі; 3. мү лік тік 
заңдар: мүлікті өсиетте көр се тіл ген адамға сот-
тың басшылығымен табыстау; 4. бағалы қа ғаз дар-
да: акциялардың ірі топтамасын бағаға теріс ықпал 
етпей сату

дистрибуция капитальной прибыли - күр де лі пай-
да дистрибуциясы (акцияларды не облигацияларды 
сатудан алынған пайданы акция иелері арасында 
бөлісу)

дистрибютор - дистрибьютор (1. бөлу ұйым да ры; 
2. кө тер ме сауда фирмасы, көтерме саудагер; 3. ба-

ға лы қағаздарды клиенттер арасына орналастыру-
шы делдал; 4. банкте клиенттің шотынан өздігінен 
ақша беретін аппарат)

дистрибюторский син дикат - дистрибью тор лық син-
дикат

дистрингас - дистрингас (бағалы қағазға сот тың 
тыйым салуы)

дисциплина бюджетная - бюджет тəртібі
дисциплина вексельная - вексель тəртібі
дисциплина государственная - мемлекеттік тəртіп
дисциплина договорная - шарт тəртібі
дисциплина исполнительская - атқарушылық тəртіп
дисциплина кассовая - касса тəртібі
дисциплина кредитная - несие тəртібі (несие келісі мі-
не қатысушы тараптардың несиегердің де, қа рыз-
гер дің де ережелерді мүлтіксіз сақтап, шарт мін-
дет те ме лерін бұлжытпай орындауы)

дисциплина лимитная - лимит тəртібі (банк мекеме-
ле рінің несиелендіру лимитін пайдалану ережелерін 
сақтауы) 

дисциплина плановая - жоспар тəртібі
дисциплина платежная - төлем тəртібі
дисциплина расчетная - есеп айырысу тəртібі 
дисциплина с абсолютным приоритетом - шектеусіз 
басымдылықты тəртіп

дисциплина с приоритетами - басымдықты тəртіп
дисциплина трудовая - еңбек тəртібі
дисциплина финансовая - қаржы тəртібі
дисциплина эмиссионная - эмиссиялық тəртіп
дисциплинарный - тəртіптік 
дисчардж - дисчардж (зиянды өтеу туралы ақшалай 
құжат)

дифференциал - дифференциал, шегерме ақы (1. дилер 
сатып алынатын тауарға қо са тын жəне сатып 
алынған тауардан стан дарт тық сауда бірлігінен 
аз мөлшерде шегеретін кішкене қосымша төлем; 
2. мəміле бағасын немесе ақпарат көзінен алынатын 
бағаны сал ғас ты рылмалы экономикалық жағдайға 
келтіру үшін қолданылатын түзету мөлшері)

дифференциал при покупке неполной партии цен-
ных бумаг - бағалы қағаздардың толымсыз топтама-
сын сатып алу кезіндегі шегерме ақы

дифференциал фиксированный - тіркелген шегерме 
ақы

дифференциаль ная девальвация - шегерме ақылы 
девальвация (құнсыздану)

дифференциальный обменный курс - шегерме ақылы 
айырбас бағамы

дифференциация - дифференциация, саралау
дифференциация местного бюджета - жергі лік ті 
бюджетті саралау

дифференциация персонала - қызметкерлерді саралау 
дифференциация цен - бағаны саралау
дифференцирование цен - бағаны саралау (тауарға 
жұмсалған шығынның деңгейіне, оның сатылатын 
жеріне, сапасына қарай оған түрлі нарықтық баға 
белгілеу) 
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дифференцированная ставка - сараланған мөлшер-
леме

дифференцированные валютные коэффициенты 
(ДВК) - сараланған валюталық коэффициенттер

дифференцированный подход при кредитовании и 
расчетах - несиелендіру мен есеп айырысу кезіндегі 
сараланған тəсіл

дифференцированный подход при финансировании 
и кредитовании строительства - құрылысты қар-
жы лан дыру мен несиелендіру кезіндегі сара лан ған 
тəсіл

дифференцированный режим кредитования и рас-
четов - несиелендіру мен есеп айырысудың саралан-
ған тəртіптемесі

дифференцированный режим финансирования и 
кредитования - қаржыландыру мен несиелендірудің 
сараланған тəртіптемесі

дифференцированный тариф - сараланған тариф
длина - ұзындық (биржа жаргоны: дилерде нақты ба-
ға лы қағаздың бар екенін білдіреді, мыс., 500 “Кола” 
акциясының иесі туралы оның ұзындығы 500 “Кола” 
дейді) 

длинная валютная позиция - ұзақ валюталық жай ға сым
“длинная зелень” - “ұзын көкөніс” (қағаз ақша деген-
ді білдіретін жаргон сөз)

длинная или короткая позиция дилера в конце 
рабочего дня - дилердің жұмыс кү ні нің аяғындағы 
ұзын немесе қысқа жай ға сы мы

длинная опционная позиция - ұзын опцион дық жай-
ғасым

длинная позиция - ұзын жайғасым
“длинная” тратта - “ұзақ” тратта (аударма вексель)
длинные деньги  - ұзын ақша (экономика мен қар жы-
да ұзақ мерзімге қарыз алуды (инвестициялауды) 
немесе ұзақ мерзімге берілетін кредитті сипаттау 
үшін пайдаланылатын сөз тіркесі)

“длинные” ценные бумаги - “ұзын” бағалы қағаздар 
(бағалы қағаздар кепілімен ұзақ мерзімге несие беру)

“длинный” - “ұзын” (биржа жаргоны: 1. са тып алуға 
жасасылған фьючерстік шарт тар дың өтелмеген 
қалдығы; 2. сатып алу шарттарын сатып алушылар 
не ие ле ну ші лер; 3. бағаның өсетінін болжай бі лу ші-
лер; 4. фьючерстік шартты не фьючерстік шарт 
опционын нарықтық жайғасымға жету үшін сатып 
алатын, бұл жайғасымды ыңғайласпа сатумен жой-
ма ған тұлға)

длинный купон - ұзын купон (облигациялар бойынша 
пайыздың ұзақ кезеңді қамтитын алғашқы төленуі)

длинный стрэдл - ұзын стрэддл (жағдаяттың тұ-
рақ сыз дығына үміт артып, бағасы мен атқарылу 
мер зімі бірдей “пут” жəне “колл” опциондарды бір 
мезгілде сатып алу)

длительная инфляция - ұзақ инфляция
длительная неплате жеспособность контрагента - 
контрагенттің ұзақ төлем қа бі лет сіздігі

длительная устойчивая инфляция - ұзаққа созылған 
орнықты инфляция

длительное поддержание позиции - жай ға сым ды ұзақ 
қолдау

длительность - ұзақтық
длительность кризиса - дағдарыстың ұзақ тығы
длительность процентного года - пайыздық жылдың 
ұзақтығы 

для вашего сведе ния - сіздің қаперіңізге (тек ақпарат 
үшін ғана берілетін нарықтық баға белгіленімі)

“для вашей информации” - “сіздің ақ па ра ты ңыз 
үшін” (бағалы қағаздың маркет мейкер та ға йын да-
ған бағасы туралы деректерді ұш тас ты ру, мұның 
өзі осы баға белгіленімі сіздің ақпарат үшін ғана бе-
рі ліп отыр, бі рақ осы бағамен сауда мəмілесін жа са-
су ға тұ рақ ты ұсыныс емес дегенді көрсетеді)

для дальнейшего применения - одан əрі колдану үшін
“для дальнейшего согласова ния” - “одан əрі келісу 
үшін”

для дурака, КИСС - ақымақ үшін, есерсоқ үшін, 
КИСС (KІSS - keep іt sіmple stupіd - ағыл шын ның жай 
жəне қарапайым деген сөздерінің қысқарған басқы 
əріптері) (бизнес жаргоны: құжат қарапайым да 
қа ра дүр сін жазылсын деген қағида)

для ежедневного применения - күнделікті қолдану 
үшін

для личного пользования - жеке пайдалануға 
арналған

для общего пользования - ортақ пайдалануға арналған
для общественного пользования - қоғамдық пайда ла-
нуға арналған

для получения небольшой, но быстро реализуемой 
прибыли - аздаған, бірақ тез іске асырылатын пайда 
алу үшін

для служебного пользования - қызмет бабында пай-
да лануға арналған

длящаяся гарантия - ұзаққа созылатын кепілдік
дневная выручка - күндізгі ақшалай түсім
дневная сделка - күндізгі мəміле (жай ға сым ды бір 
күн бойына сатып алу жəне сату)

“дневник” - “күнделік” (барлық қаржы операциясы 
жазбаларға бөлінбестен дебет пен кредитке жазы-
латын есеп кітабы)

дневной заем - күндізгі қарыз, күндік қарыз
дневной заказ - күндізгі тапсырыс, күндік тапсырыс
дневной лимит - күндізгі лимит
дневной лимит коле баний цен - баға ауыт қуы ның 
күндізгі лимиті (мерзімді мəмілелер биржасындағы)

дневной лимит по валют ным операциям - валюта-
лық операциялар бойынша 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, ұзар тыл ған күн-
дер (вексель бойынша төлем тө ле не тін күндер)

дни задержки выплаты займа - қарыздың тө ленуі 
кешіктірілетін күндер
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дни ликвидационные - таратылу күндері, тарату күн-
де рі, жою күндері (аяқталған мə мі ле бойынша есеп 
айырысу аяқталатын күн  дер)

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
до востребования - талап етілмелі, ізденді (1. банк 
көр се тетін қызмет түрлерінің бірі, клиенттің банк-
те гі “талап етілмелі” корреспонденциясын алуға 
жəне сақтауға ұқсас; 2. банк салымының тұрпаты)

“дно” - “түп” (бағаның, экономикалық циклдегі іскерлік 
белсенділіктің ең төмен деңгейі)

дно “золотое” - “алтын” түп (пайдалы жер, мыс., пай-
далы акция) 

“дно каменное” - “тас түп” (баға бұдан төмен құлды-
ра майтын деңгей)

“до да ты” - “күнге дейін”
до истечения срока действия - қолданылу мер зімі 
өткенге дейін 

до настоящего времени - қазіргі уақытқа дейін 
до наступления срока - мерзімі басталғанға дейін
до открытия биржи - биржа ашылғанға дейін
до срока платежа - төлем мерзіміне дейін
добавленная стоимость - қосылған құн
добавленный процент - қосылған пайыз
добавочная плата - үстеме ақы
добавочный дивиденд - қосымша дивиденд
добавочный дивиденд на акции - акцияға шақ қан да-
ғы қосымша дивиденд

до бавочный доход - қосымша табыс
доба вочный лист к чеку - чекке қосымша парақ
добиваться господства на рынке - нарықтағы үстем-
дікке қол жеткізу

добиваться платежа - төлемге қол жеткізу
добиваться равновесия - тепе-теңдікке қол жеткізу
добиваться решения вопроса - мəселенің шешілуіне 
қол жеткізу

добиться устойчивого экономического роста - ор-
нық ты экономикалық өсуге қол жеткізу

добра - добра (Сан-Томе мен Принсипидің ақша бірлігі)
добровольная аукционная продажа - аукционда ерік-
ті түрде сату

добровольная лик видация - ерікті түрде тарату
добровольная лик видация компании - компанияны 
ерікті түрде тарату

добро вольная ликвидация консорциума - консор-
циумды ерікті түрде тарату

добровольная ликвидация несостоятельного долж-
ника - дəрменсіз борышқорды ерікті түрде тарату

добровольная ликвидация предприятия-должника - 
борышқор кəсіпорынды ерікті түрде тарату

добровольная пе редача или документ о передаче - 
ерікті табыстау немесе табыстау туралы құжат

добровольное бан кротство - ерікті банкрот тық (АҚШ)

добровольное за вершение - ерікті түрде аяқтау
добро вольное отсеивание акционеров - акционер лер-
ді ерікті түрде сейілту

добровольное пога шение - ерікті түрде өтеу
добровольное страхование - ерікті сақтандыру (сақ-
та ну шы мен сақтандырушы арасында ерікті жаса-
латын шарт негізінде ғана туындайтын сақ тан ды-
ру түрі)

добровольные резервы - ерікті сақтық қорлар (кə сіп-
орын өзінің қаржы саясатына сəйкес дербес құ рай-
тын сақтық қорлар)

добровольные сбережения - ерікті жинақ ақша
добровольный отказ от законно го права - заңды құ-
қық тан ерікті түрде бас тарту

добровольный траст - ерікті сенім қоры
“добродетельный круг” - “ізгілікті топ”
добросовестное удовлетворение требований креди-
торов - несиегерлердің талаптарын адал қа на ғат тан-
ды ру

добросовестный депозит - адал депозит (кең ма ғы-
на да: келісімшартты аяғына дейін жеткізу ниетін 
көрсету үшін күні бұрын енгізілген символикалық 
ақша сомасы; бағалы қағаздарда: 1. мəміленің 25 
па йы зын құрайтын депозит; 2. муниципалдық об-
лигациялар шығарылымына кепілдік беру жолында 
бə се ке лі күрес жүргізуші фирма осы облигацияны 
шы ға ру шы да қалдырған депозит)

добросовестный индоссант - адал индоссант
добросовестный покупа тель - адал сатып алушы
добротные ценные бумаги - сапалы бағалы қағаздар
добротный товар - сапалы тауар (нарықта ерекше 
сұранысқа ие, толық сатып алынуы мүмкін жаңа 
бағалы қағаздар топтамасы)

добывать золото - алтын өндіру
“добыча” - “олжа” (ақша, ерекше ірі көлемдегі ақша 
сомасы дегенді білдіретін жаргон сөз)

доведение до банкротства - банкроттыққа дейін 
жеткізу

доведение до сведения - хабардар ету
доверенное лицо - сенім жүктелген тұлға, сенімгер 
тұлға (1. басқа бір тұлғаның атынан жəне соның 
тапсыруымен сенімгерлік өкілеттігіне орай мəміле 
жасасатын тұл ға; 2. банкрот болған мүлікті бас қа ру 
үшін төрелік сот тағайындайтын немесе несиегерлер 
жиналысында сайланатын бей мүд де лі жеке немесе 
заңи тұлға; 3. салым сеніп тапсырылған тұлға) 

доверенное лицо по завещательному трасту - өсиет 
сенімгерлігі бойынша сенім жүктелген тұлға

доверенное лицо по облигационному займу - облига-
ция лық қарызхат бойынша сенім жүк тел ген тұлға

доверенное лицо по трасту - сенімгерлік бойынша 
сенім жүктелген тұлға

доверенное лицо по трасту, назначенное судом - се-
нім гер лік бойынша сот тағайындаған сенім жүк тел-
ген тұлға

доверенность - сенімхат (1. бір тұлғаның екін ші тұл ға 
атынан əрекет етуіне ке піл дік беретін ресми құ-
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жат; 2. се нім гер ре сім дей тін жəне оның талабы 
ай  қын  да  ла  тын құ жат; 3. қарызды қамсыздандыру 
ре тін де тауар берілгенін растайтын құжат; 4. бо-
рышты өндіріп алу құқығын не басқа да құ қық тар-
ды үшінші тұлғаға табыстау)

доверенность без уведомления - хабардар етілмейтін 
сенімхат (борышкерге ескертпей құқықтарды үшін-
ші тұлғаға табыстау)

доверенность бланковая - бланкілік сенімхат 
доверенность генеральная - бас сенімхат
доверенность клиента - клиенттің сенімхаты
доверенность на администрацию - əкім ші лік ке ар-
налған сенімхат

доверенность на вклад - салым ақшаға бе ріл ген се-
німхат

доверенность на голосование - дауыс беруге берілген 
сенімхат

доверенность на голосование на нескольких собра-
ниях акционеров - акционерлердің бірнеше жина-
лысында дауыс беруге берілген сенімхаты

доверенность на голосование на общем собрании 
акционеров - акционерлердің жалпы жиналысында 
дауыс беруге берілген сенімхат

доверенность на голосование на определенном со-
брании акционеров - акционерлердің белгілі бір 
жиналысында дауыс беруге бе ріл ген сенімхат

доверенность на имя - есімді сенімхат
доверенность на передачу прав собственности 
на именные облигации - есімді облигацияларды 
меншіктену құқықтарын беруге арналған сенімхат

доверенность на получение дивиденда - дивиденд 
алуға берілген сенімхат

доверенность общая - жалпы сенімхат, ортақ сенімхат
доверенность ограниченная - шектеулі се німхат
доверенность, передающая право голоса акционера 
другому лицу - акционердің дауыс құқығын басқа 
біреуге беретін сенімхат

доверенность письменная - жазбаша сенімхат
доверенность по вкладу - салым бойынша сенімхат
доверенность полная - толық сенімхат
доверенность прав акционера - акционер құқық та ры-
ның сенімхаты

доверенность разовая - бір жолғы сенімхат 
доверенность с правом голосования - дауыс беруге 
құқықты сенімхат

доверенность специальная - арнаулы сенімхат
доверенный - сенімгер, сенім жүктелген адам
доверенный управляющий - сенім біл ді ріл ген басқа-
рушы

доверенный характер посредничества - дел дал дық-
тың сенім жүктелу сипаты

доверие - сенім, сенім білдіру
доверие взаимное - өзара сенім
доверие вкладчиков - салымшылар сенімі
доверие инвесторов - инвесторлардың сенім білдіруі 
доверие к валюте - валютаға сенім білдіру
доверитель - сенімгер, сенуші, сенім білдіруші (1. бі-
реу дің пайдасына мүлікті билеуші тұл ға; 2. агент ке, 

делдалға өзінің атынан əре кет етуді сеніп тап сыр-
ған тұлға)

доверительная опе рация - сенімгерлік операция
доверительная опера ция сберегательного банка - 
жинақ банкінің сенімгерлік операциясы

доверительная собственность - сенімгерлік меншік 
доверительная собственность на основе судебного 
решения - сот шешімінің негізіндегі сенімгерлік 
меншік 

доверительная собственность, учрежденная реше-
нием суда - сот шешімімен белгіленген сенімгерлік 
меншік

доверительное имущество - сенімгерлік мүлік
доверительное управление имуществом - мүлікті 
сенімгерлікпен басқару

доверительно-сбере гательный банк - сенім герлік-
жинақ банкі (Ұлыбритания)

доверительные банковские операции - бан кі нің 
сенімгерлік операциялары

доверительные операции банков - банк тер дің 
сенімгерлік операциялары

доверительный акционерный сертификат - сенім-
гер лік акционерлік сертификат

доверительный депозит - сенімгерлік депозит
доверительный собственник - сенімгерлік меншік 
иесі, сенімгер меншіктенуші

доверительный собственник в силу завещания - 
өсиетке байланысты сенімгер мен шік те ну ші

доверительный собственник имущества, находя-
щегося за пределами постоянного места житель-
ства доверите ля - сенімгердің тұ рақ ты тұрғылықты 
жерінен тыс жердегі мү лік ті сенімгерлікпен 
иеленуші

доверительный счет - сенімгерлік шот
довери тельный счет, по которому банк вы полняет 
функцию консультанта кли ента - банк клиент ке-
ңес ші сі нің атқарымын орындайтын сенімгерлік шот

довери тельный счет, по которому банк име ет 
полную свободу действий - банкінің іс-қимылдар 
жасауға толық еркіндігі бар сенімгерлік шот

доверительный траст на основе судебного решения - 
сот шешіміне негізделген сенімгерлік қор 

доверительный управляющий - сенімгер басқарушы, 
сенімгерлікпен басқарушы

доверительный управля ющий в банкротстве - 
банкроттықта сенімгер басқарушы

доверительный управляющий по личному имуще-
ству - жеке мүлік бойынша сенімгер басқарушы

доверительный фонд - сенімгерлік қор
доверительный фонд Международного валютного 
фонда - Халықаралық валюта қо ры ның сенімгерлік 
қоры

доводить до банкротства - банкроттыққа де йін 
жеткізу

доводы за и против - жақтаған жəне қарсы дə лел дер
доводы противоречивые - қарама-қайшы дə лел дер
довольствие - жабдықталым
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довольствие денежное - ақшалай жаб дық та лым
договаривание об условиях - талаптар туралы уағда-
ласу

договариваться о сделке - мəміле туралы уағдаласу
договариваться о цене - баға туралы уағдаласу
договариваться об оценке соответствующей валюты 

- тиісті валютаның бағасы туралы уағдаласу
договор - шарт (1. заң жүзінде тиянақталған келісім; 

2. қайта сақтандыру жөніндегі келісімді сипаттай-
тын термин)

договор агентский - агенттік шарт, агент шарты
договор банковский - банк шарты
договор банковского вклада - банк салымы шарты 
договор банковского депозита - банк депозиті шарты
договор банковского счета - банк шоты шарты
договор бодмерейный - бодмереялық шарт (несиені 
қамсыздандыру ретінде кеменің кепілге салынғанын 
растайтын құжат)

договор брокерский - делдалдық шарт
договор брокерской комиссии - делдалдық комис сия-
ның шарты

договор взаимопомощи - өзара көмек шарты
договор га рантии - кепілдік шарты
договор генеральный - бас шарт
договор государственного займа - мемлекеттік қа рыз-
хат шарты

договор депозитарный - депозитарийлік шарт
договор доверительного управления имуществом - 
мүлікті сенімгерлікпен басқару шарты

договор доверительный - сенімгерлік шарты
договор за печатью - мөрлі шарт, уəделі шарт (қай сы-
бір іс-қимылға қатысты шарт, бірдеңені жасауға 
немесе, керісінше, қандайда болсын іс-əрекетті жа-
саудан қалыс қалуға уəде беру немесе келісу)

договор займа - қарыз шарты (бір тараптың (қарыз 
берушінің) екінші тараптың (қарыз алушының) мен-
ші гі не кейін қарыз берушіге қайтарылуы шартымен 
ақша немесе басқадай зат беруі туралы шарт)

договор залога - кепілзат шарты 
договор имущественного страхования - мү лік ті сақ-
тандыру шарты

договор инвестиционный - инвестициялық шарт
договор комиссии - комиссия шарты (бір тарап (ко-
миссияшы) екінші тараптың (комитенттің) тапсы-
руымен комиссиялық алым үшін бір немесе бірнеше 
операциялар жасауға міндеттенетін шарт түрі)

договор корреспондентский - кор рес пон дент тік шарт 
(ел ішіндегі банкілер арасында немесе одан сырт-
қары жасалатын келісім, мұн да олардың бірі екін-
ші сі нің есеп айырысу мен төлем төлеу жөніндегі 
тапсырмаларын орындайды)

договор краткосрочный - қысқа мерзімді шарт 
договор кредитный - кредит шарты (кəсіпкерлік ая-
сын дағы шарттардың бірі)

договор купли-продажи - сатып алу-сату шарты (бір 
тарап тауарды екінші тараптың (сатып алу шы-
ның) меншігіне беруге міндеттенетін, ал сатып 

алушы бұл тауарды қабылдап, ол үшін белгілі бір ақ-
ша лай сома төлеуге міндеттенетін шарт) 

договор личного страхования - жекебасылық сақ тан-
ды ру шарты

договор маастрихтский - Маастрихт шарты (эко но ми-
ка лық жəне валюталық одақ туралы шарт, Еуро па-
лық одаққа мүше мемлекеттер 1991 ж. Маастрихт 
қаласында жасасқан)

договор маклерский - маклерлік шарт, делдалдық 
шарт

договор между банком, инициирующим ссуду, и бан-
ком приобретающим ее долю - несиеге ынтагерлік 
білдірген банк пен несиеден үлес алатын банк ара-
сын дағы шарт

договор между оператором по бездокументарным 
векселям и клиентом - құ жат та ма сыз вексельдер 
жөніндегі оператор мен клиент арасындағы шарт

договор на брокерское обслуживание - дел дал дық 
қызмет көрсету шарты

договор на основе взаимности - өзаралық не гіздегі 
шарт

договор, не имеющий юридической силы - заңи күші 
жоқ шарт

договор недействительный - жарамсыз шарт
договор незаконный - заңсыз шарт
договор непропорциональный - үйлесімсіз шарт
договор неравноправный - тең құқықты емес шарт
договор о взаимопомощи - өзара көмек туралы шарт 
договор о депонировании сбережений с учетом ин-
декса цен - баға индексін ескере отырып, жинақ ақ-
ша ны депозиттеу туралы шарт

договор о добровольном страховании - ерікті сақ тан-
ды ру туралы шарт

договор о займе - қарыз туралы шарт
договор о залоге - кепілзат туралы шарт
договор о компенса ции - өтемақы туралы шарт
договор о конфиденциальности - құпиялық туралы 
шарт

договор о купле-продаже - сатып алу-сату туралы шарт
договор о междепозитарных отношениях - депозита-
рий аралық қатынастар туралы шарт

договор о налоговом обслу живании - салық қызметін 
көрсету туралы шарт

договор о платеже - төлем туралы шарт
договор о покупке - сатып алу туралы шарт
договор о поручительстве - кепілгерлік туралы шарт
договор о по средничестве - делдалдық туралы шарт
договор о продаже - сату туралы шарт
договор о продаже в кредит - кредитке сату туралы 
шарт

договор о продаже на условиях рассрочки платежа - 
төлемді бөліп төлеу талабымен сату туралы шарт

договор о процен тной ставке - пайыздық мөлшерлеме 
туралы шарт

договор о сделке - мəміле туралы шарт
договор о совместной деятельности - бірлескен қыз-
мет туралы шарт
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договор о сотрудничестве - ынтымақтастық туралы 
шарт

договор о срочном обмене валюты - валютаны мер-
зім дік айырбастау туралы шарт 

договор о ссуде - несие туралы шарт
договор о счете депо - депо шоты туралы шарт 
договор о фондовом индексе - қор индексі туралы 
шарт

договор о хранении сбережений от до мо вла де  ния - 
жинақ ақшаны үй иелігінен сақ тау туралы шарт

договор о цене - баға туралы шарт 
договор об арбитраже - арбитраж туралы шарт
договор об инвести ровании - инвестициялау туралы 
шарт

договор об ипотеч ном кредите под залог движимого 
имуще ства - жылжитын мү лік кепілімен берілетін 
ипотекалық кредит туралы шарт

договор об условной продаже - шартты сатылым тура-
лы шарт

договор об участии банка в ссуде, выданной другим 
банком - банктің басқа банк берген несиеге қатысуы 
туралы шарт

договор об учреждении траста - сенімгерлік қор құру 
туралы шарт

договор обмена - айырбастау шарты, айырбас шарты
договор письменный - жазбаша шарт
договор под документ на соб ственность - меншік 
құжаты кепілімен жасалған шарт

договор подряда на условиях оплаты фактических 
расходов плюс определенный процент от этих 
расходов - нақты шығысты жəне мұндай шығыстың 
белгілі бір пайызын төлеу талабына негізделген 
мердігерлік шарт 

договор подряда на условиях оплаты фактических 
расходов плюс установленное вознаграждение - 
нақты шығысты жəне белгіленген сыйақыны төлеу 
талабына негізделген мердігерлік шарт

договор портфельного управления - қор жын дық 
басқару шарты

договор поручительства - кепілгерлік шарты (тауар-
ларды сатып алумен жəне айырбас таумен, жұ-
мыс тар ды орындаумен, қыз мет тер ді көр се ту  мен 
байланысты эко но ми ка лық айналым қатынастарын 
рет тей тін құқықтық нормалардың жиынтығы)

договор, предусматри вающий ответственность 
должников порознь - бо рыш кер лер дің бөлек-бөлек 
жа уап кер ші лі гін көздейтін шарт

договор, предусматривающий солидарную ответ-
ственность должников - бо рыш кер лер дің ын ты мақ-
ты жа уап кер ші лі гін көз дей тін шарт

договор продажи - сату шарты
договор равноправный - тең құқықты шарт
договор разовый - біржолғы шарт
договор рамковый - нақтыланбалы шарт
договор рамочный - негіздемелі шарт
договор расторгнутый - бұзылған шарт
договор реальный - шынайы шарт

договор с владельцем кар точки - карточка иесімен 
жасалған шарт

договор с оплатой в рассрочку - бөліп-бөліп төлеу 
шарты

договор специальный - арнаулы шарт
договор срочный - мерзімдік шарт
договор субсидийный - субсидиялы шарт, демеу қар жы 
шарты

договор ссуды - несие шарты
договор счета депо - депо шоты шарты
договор товарного кредита - тауар кредиті шарты
договор трастовый - трастылық шарт, се нім гер лік 
шарты (мүлікті сенімгерлікпен бас қа ру ға беретін 
ие ле ну ші мен мүлікті се нім гер лік пен меншіктенуші 
арасында жасалатын сенімгерлікпен басқару жө нін-
де гі шарт)

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 құқы-
ғынан шегіну шарты

договор учредительный - құрылтайшылық шарт
договор финансирования под уступку денежного 
требования - ақшалай талаптан қайту кепілдігімен 
қаржыландыру шарты

договор финансового лизинга - қаржы лизин гісі шарты
договор финансовой аренды - қаржылық жал  ға беру 
шарты

договор хранения ценностей в банке - құн ды лықтар-
ды банкте сақтау шарты

договор хранения ценностей в индивидуальном 
банковском сейфе - құндылықтарды банктегі жеке 
болат сан дық та сақтау шарты

договор эксцедента суммы - соманы шектемелеу 
шарты

договор эксцедента убытка - залалды шектемелеу 
шарты

договор эксцедента убыточности - залал ды лық ты 
шектемелеу шарты

договор эксцедентный - шектемелі шарт
договоренность - уағдаластық (ресми бо рыш қор лық 
келісімде белгілі бір əрекет орындалады не орындал-
майды деп уəде беру)

договоренность взаимная - өзара уағда ластық
договоренность достигнутая - қол жеткен уағ-
даластық

договоренность защитная - қорғаныштық уағ да лас-
тық (несиегердің мүддесін қорғау көз де ле тін құжат)

договоренность межбанковская - банк ара лық уағда-
ластық

договоренность между фирмой и банком о предо-
ставлении займа на оговоренную сумму - уағда-
ла сыл ған сомаға қарыз беру туралы фирма мен банк 
ара сын дағы шарт

договоренность неофициальная - бейресми уағда ластық
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договоренность о брокерской комиссии - брокерлік 
комиссия туралы уағдаластық

догово ренность о выплате денег в день предъяв-
ления чека - чекті ұсынған күні ақша төлеу туралы 
уағдаластық

договоренность о кредитной поддержке - несиені 
қол дау туралы уағдаластық

договоренность о покрытии дефицита денежных 
средств - ақшалай қаражаттың тапшылығын өтеу 
туралы уағдаластық

договоренность о предостав лении кредита на ого-
воренную сум му - уағдаласылған сомаға несие беру 
туралы уағдаластық

договоренность о разделе риска - тə уе кел дік ті бөлісу 
туралы уағдаластық

договоренность об оплате - төлемақы туралы уағ да-
ластық

договоренность об осуществлении платежей - төлем-
дер төлеу туралы уағдаластық

договоренность окончательная - түпкілікті уағда-
ластық

договоренность по контракту - келісімшарт бойынша 
уағдаластық

договоренность полная - толық уағдаластық
договоренность предварительная - алдын ала уағда-
ластық

договоренность принципиальная - қағидатты уағда-
ластық

договоренность публичная - жария уағ да лас тық, көп-
шілік алдындағы уағдаластық

договоренность с кредиторами - кредит бе ру ші лер-
мен уағдаластық

договоренность устная - ауызша уағдаластық
договоренность финансовая - қаржылық уағ да ластық
договорная дисциплина - шарт тəртібі (шарт бо-
йынша міндеттемені уақытылы жəне тиі сін ше 
орындау)

договорная записка - шарттық жазба
договорная заработная плата - шарттық жалақы, 
келісімді жалақы

договорная неустойка - шарттың тұрақсыздық айыбы, 
шарттық айыпақы (шарттың орын дал ма ға ны үшін 
айып төлеу)

договорная продажа - шарттық сату
договорная процентная ставка - шарттық па йыз дық 
мөлшерлеме

договорная трансфертная цена - шарттық трансферт-
тік баға

договорная цена - шарттық баға, уағ да ла сыл ған баға, 
келісімді баға (өнімді сатушы (өн ді ру ші) мен са-
тып алушы (тұтынушы) ара сын да ғы өзара келісім 
бойынша баға бел гі леу органдары айқындаған 
тəртіппен бел гі ле не тін баға)

договорная цена займа - қарыздың шарттық бағасы
договорное воз награждение брокера - бро кер дің 
шарт тық сыйақысы (мемлекет рет тей тін сый ақы-
дан өзгеше түрдегі)

договорное гарантирование - шарттық ке піл дік беру, 
шарттық кепілдендіру

договорное обязательство - шарттық мін дет теме
договорное письмо - шарттық хат
договорное поручительство - шарттық кепіл герлік
договорный вклад - шарттық салым
договорный депозит - шарттық депозит
договорный депозитный рынок - шарттық депозиттік 
нарық

договорный депозитный счет - шарттық депозиттік 
шот

договорный долг - шарттық борыш
договорный план периодических платежей - дүркін-
дік төлемдер шартының жоспары

договорный процент за кредит - несие үшін шарттық 
пайыз

“договорный” чек - “шартты” чек
дойти до самого низкого уровня - ең төмен деңгейге 
дейін жету (бағам туралы)

дойче бундесбанк - дойче бундесбанк (не міс тің орта-
лық банкі) 

доклад актуария - актуарий баяндамасы
доклад аудиторский - аудиторлық баяндама
доклад Гоувера - Гоувердің баяндамасы (ин вес тор лар-
дың мүддесін қорғау мə се ле ле рі не арналған баян да-
ма, Ұлы бри та ния профессоры Дж. Гоувер ұсынған)

доклад ежегодный - жыл сайынғы баяндама
доклад комитета Рэд-клиффа о банковской системе 
и де нежно-кредитной политике - Рэд-клифф ко ми-
те ті нің банк жүйесі мен ақша-несие саясаты туралы 
баян дамасы (Ұлыбритания, 1959)

доклад отчетный - есеп беру баяндамасы
доклад официальный - ресми баяндама
доклад письменный - жазбаша баяңдама
доклад экспертов - сарапшылар баяндамасы
докомплектование фонда - қорды толықтыру, қорды 
қосымша жасақтау

доктрина доступно сти кредита - несиеге қолже тім ді-
лік доктринасы

доктрина “живого до кумента” - “жанды құ жат” док-
тринасы (бағаның өсуіне сəйкес жалақыны кө те ру ді 
талап етуге мүмкіндік беретін ұжымдық шарт та-
ғы жағдай)

доктрина заменяемости активов - ак тив тер дің ауыс-
ты рылатындығы туралы шарт

доктрина передавае мости - табысталатындық доктри-
насы (банк өтімділігі теориясында)

доктрина экономическая - экономикалық доктрина
документ - құжат (1. қайсыбір фактіні немесе бір-
де ңе ге құқықты қуаттайтын жазбаша куəлік; 
2. көрсетушінің жеке басын қуат тай тын жазба-
ша куəлік; 3. өңдеуге жəне уақыт пен кеңістікте 
таратуға арналған ақпараттың материалдық 
объектісі)

документ банковский - банк құжаты
документ брокера с записью приказа клиента - бро-
кер дің клиенттің бұйрығы жазылған құжаты
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документ бухгалтерский - бухгалтерлік құжат
документ бухгалтерского оформления - бух галтерлік 
ресімдеу құжаты

документ бухгалтерского оформления внешней 
торговли - сыртқы сауданы бухгалтерлік ресімдеу 
құжаты 

документ бухгалтерского учета - бух гал тер лік есеп 
құжаты

документ, вместо при нудительной продажи зало-
женного имущества - кепілге салынған мүлікті мəж-
бүр лі сатудың орнына берілген құжат

документ, выданный в обеспечение долга - борышты 
қамтамасыз етуге берілген құжат

документ гарантии - кепілдік құжаты (1. жер ді сату 
туралы алдағы уақытта орындалатын шарт, бұл 
шартқа сəйкес сатып алу төлемі толық төленгенге 
дейін жерді мен шік те ну құқығы сатушыда сақ та-
ла ды; 2. мə мі ле нің екі тарабына бірдей жүк те ле тін 
кə  дуі л гі міндеттеме)

документ, дающий право банкам на ведение банков-
ской деятельности - банкіге банк қызметін жүр гі зу-
ге құқық беретін құжат

документ, дающий право участвовать в новом вы-
пуске акций - акциялардың жаңа шы   ға  ры  лы  мы  на 
қа ты су ға құқық беретін құжат

документ денежный - ақша құжаты
документ директивный - директивалық құжат
документ для передачи фиксированного числа ак-
ций от продавца в рамках расчетной системы 
ТАЛИСМАН - ТАЛИСМАН есеп айырысу жүйесі 
шеңберінде сатушыдан саны тиянақталған акциялар-
ды беруге арналған құжат

документ договорный - шарттық құжат
документ единый - бірыңғай құжат
документ за печатью - мөр басылған құжат, мөрлі 
құжат

документ за печатью о формальном отказе от права 
- құқықтан ресімді бас тарту туралы мөрлі құжат

документ за печатью с безус ловным денежным обя-
зательством - сөзсіз ақшалай міндеттемемен мөр 
басылған құжат

документ заверенный печатью - мөрмен куəлан ды-
рыл ған құжат 

документ законный - заңды құжат
документ залога - кепілзат құжаты
документ залоговый - кепілзаттық құжат
документ заявочный - өтінім құжаты
документ инкассовый - инкассолық құжат
документ инкассируемый - инкассоланатын құжат
документ исполнителя заве щания - өсиетті орын дау-
шының құжаты

документ исполнительный - атқарушылық құжат
документ итоговый - қорытынды құжат
документ Комитета по банковскому надзору и 
регулиро ванию, устанавливающий принципы 
надзора за банками - банктерді қадағалау қағидатын 
бел гі лейтін Банк қа да ға лауы мен реттеуі жөніндегі 
ко ми тет тің (Базель) құжаты

документ, который может быть использован в каче-
стве обеспечения кредита - несиені қамтамасыз ету 
ретінде пайдаланылуы мүм кін құжат

документ, который требует Национальная ассоциа-
ция дилеров по ценным бумагам от ино странных 
дилерских фирм - шетелдік дилерлер фирмалары-
нан Бағалы қағаздар жөніндегі дилерлердің ұлттық 
қауымдастығы талап ететін құжат (АҚШ) 

документ кредитный - кредит құжаты
документ международно-правовой - ха лық ара лық-
құқықтық құжат 

документ на владе ние неполной акцией, образовав-
шейся в результате разбивки акций - акцияларды 
бөліктеу нəтижесінде пайда болған толымсыз акция-
ны иеленуге ар нал ған құжат

документ на выдачу денег с депозита - депозиттен 
ақша беруге арналған құжат

документ на выдачу наличных денег с депозита - де-
позиттен қолма-қол ақша беру жөніндегі құжат

документ на право ведения банковских операций 
- банк операцияларын жүргізу құ қы ғы на арналған 
құжат

документ на предъявителя - ұсынушыға бе рі ле тін 
құжат

документ на трансферт дивидендов в форме чека 
- чек нысанындағы дивидендтердің трансфертіне 
берілетін құжат

документ нормативно-правовой - нор ма тив тік-құ-
қық тық құжат 

документ нормативный - нормативтік құжат
документ о депо нировании ценностей в банке - 
банк тегі құндылықтарды депозиттеу туралы құжат

документ о залоге недвижимости в обеспечение 
уплаты долга - борышты төлеуді қамтамасыз етуге 
салынған жылжымайтын мүлік кепілі туралы құжат

документ о передаче - табыстау туралы құжат
документ о передаче права собственности на акции 

- акцияға меншік құқығын беру туралы құжат
документ о рас пределении ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды бөлу туралы құжат

документ о реги страции ценных бумаг - бағалы қа-
ғаздарды тіркеу туралы құжат

документ о фи нансовом положении банка на опре-
деленную дату - банкінің белгілі бір күнгі қаржылық 
жағдайы туралы құжат

документ об абсолютной переда че права собствен-
ности - меншік құқығын шектеусіз табыстау туралы 
құжат

документ об акцепте - акцепт туралы құжат
документ об источниках финансовых средств и 
их использовании - қаржы құ рал да ры ның бастау 
көздері мен олардың пайдаланылуы туралы құжат

документ об опроте стовании векселя - вексельге 
наразылық білдіру туралы құжат

документ об освобождении вещи от обременения - 
затты ауыртпалықтан босату туралы құжат

документ об отказе - қабылдамау туралы құ жат, бас 
тарту туралы құжат
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документ об учреждении траста - сенім қо рын құру 
туралы құжат

документ оборотный - айналым құжаты 
документ общей гаран тии - ортақ кепілдік құжаты
документ оперативный - оперативтік құжат
документ, определяющий держателя трас та - сенім 
қорын ұстаушыны айқындайтын құжат

документ ордерный - ордер құжаты
документ, освобождающий от финансовой ответствен-
ности - қаржы жауапкершілігінен босататын құжат

документ основной - негізгі құжат
документ особой гаран тии - ерекше кепілдік құжаты
документ ответственности - жауапкершілік құжаты
документ отказа - бас тарту құжаты
документ, отражающий изменение не рас пре де  лен-
ной прибыли за отчетный период - есеп ті кезеңде 
бөлінбеген пайданың өз ге руін көрсететін құжат

документ официальный - ресми құжат
документ патентный - патенттік құжат
документ первичный - бастапқы құжат
документ перевода де позита - депозитті аудару 
құжаты

документ передаваемый -табысталатын құжат
документ передачи собственности - меншікті табыс-
тау құжаты

документ, передающий пра во собственности на 
именные обли гации - атаулы облигацияға меншік 
құқығын беретін құжат

документ, передающий право собственности на цен-
ные бу маги от продавца к покупателю - бағалы қа-
ғаз дарға меншік құқығын сатушыдан сатып алушыға 
беретін құжат

документ платежный - төлем құжаты
документ, подготовленный нотариусом - нотариус 
əзірлеген құжат 

документ, поддельный - жалған құжат
документ подлинный - түпнұсқа кұжат
документ подложный - жасанды құжат
документ подписанный - қол қойылған құжат
документ подписки - жазылым құжаты
документ подтверждающий - растайтын құжат
документ, подтверждаю щий операцию - операцияны 
қуаттайтын құжат

документ, подтверждающий получение кредита на-
личными - кредитті қолма-қол ақшалай алуды қуат-
тай тын құжат

документ, подтверждающий право собственности - 
меншік құқығын қуаттайтын 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, разъясняющий разночтения между бан-
ковским счетом и бухгалтерскими записями ком-
пании - банк шоты мен ком па ния ның бухгалтерлік 

жаз ба сы ара сын да ғы түрліше оқуды түсіндіретін 
құжат

документ расходный - шығыс құжаты
документ расчетный - есеп айырысу құжаты
документ рефери об удержании заложенного иму-
щества - кепілге салынған мүлікті ұстап қалу туралы 
рефери құжаты

документ с информа цией о предстоящем ежегод-
ном со брании акционеров компании - компания 
акционерлерінің алдағы жыл са йын ғы жиналысы 
туралы ақпараты бар құжат

документ с указанием реквизитов банка и счета 
клиента - банкінің деректемелері мен клиент тің 
шоты көрсетілген құжат

документ с указанием цели займа - қарыздың мақса-
ты көрсетілген құжат

документ сводный - жиынтық құжат
документ секретный - құпия құжат
документ служебный - қызмет құжаты, қыз мет бабын-
дағы құжат

документ сопроводительный - ілеспе құжат, жолдау-
шы құжат

документ стандартный - стандартты құжат
документ судебный - сот құжаты
документ транзитный - транзиттік құжат
документ траста - сенім қоры құжаты
документ, удостоверя ющий выдачу кредита - несие-
нің берілуін куəландыратын құжат

документ, удостоверяющий переход права собствен-
ности на ценные бумаги - меншік құқығының баға-
лы қағаздарға ауысатынын куəландыратын құжат

документ, удостоверяющий покупку - сатып алуды 
куəландыратын кұжат

документ, удостоверяющий право владения - иелену 
құқығын куəландыратын құжат

документ, удо стоверяющий право купить акции в 
течение определенного периода - белгілі бір кезең 
ішінде акцияларды сатып алу құқығын куə лан ды ра-
тын құжат

документ, удостоверяющий право собственности - 
меншік құқығын куəландыратын құжат

документ, удостоверяющий трансферт - трансфертті 
куəландыратын құжат

документ условный - шартты құжат
документ учетного оформления - есептік ресімдеме 
құжаты

документ учредительный - құрылтай құжаты
документ фиктивный - жалған құжат
документ финансовый - қаржы құжаты
документ через кассира - кассир арқылы бе рі ле тін 
құжат

документ юридический - заңи құжат, заң дас ты рыл ған 
құжат

документальная налоговая проверка - құ жат тық са-
лық тық тексеру

документальная передача - құжаттық табыс тау
документальная проверка - құжаттық тексеру
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документальная ревизия - құжаттық тексеріс 
(кəсіпорынның қаржы-шаруашылық қыз ме ті құжат 
негізінде тексерілетін бақылау)

документальное доказательство - құжаттық дəлел-
деме

документальное инкассо - құжаттық инкассо
документальное описание - құжаттық сипаттама
документальные данные - құжатты деректер
документальные или открытые счета - құ жат ты не-
месе ашық шоттар

документальный аккредитив - құжаттық аккредитив
документальный контроль - құжаттық ба қы лау (құ-
жат тар ды талдау негізінде жүр гі зі ле тін бақылау)

документальный переводной вексель - құ жат ты ау-
дарма вексель (көлік жүк құжаты, коносамент не-
месе өзге де құжаттар тір кел ген аударма вексель)

документарная тратта - құжаттамалық тратта
документарная форма выпуска ценных бумаг - ба ға-
лы қағаздар шығарылымының құ жат та ма лық нысаны

документарная форма эмиссионных ценных бумаг 
- эмиссиялық бағалы қағаздардың құ жат та ма лық 
нысаны

документарное инкассо - құжаттамалық инкассо
документарные операции - құжаттамалық операция-
лар, құжатталған операциялар

документарный - құжаттамалық (мыс., вексель)
документарный аккредитив - құжаттамалық аккре-
дитив 

документарный аккредитив, по которому вы пи сы-
ва ется предъявительская тратта - ұсы ну шы лық 
тратта жазылатын құжаттамалық аккредитив

документарный акцептный кредит - құ жат та ма-
лық акцептілік кредит (банк аударма вексельдердің 
акцептісі нысанында беретін несие)

документарный выпуск ценных бумаг без обяза-
тельного централизованного хранения - ба ға лы 
қағаздардың міндетті түрде бір орталықта сақ тал май-
тын құжаттамалық шығарылымы

документарный выпуск ценных бумаг с обяза-
тельным централизованным хранением - ба ға лы 
қағаздардың міндетті түрде бір орталықта сақ та ла-
тын құжаттамалық шығарылымы

докумен тарный товарный аккредитив - құ жат та ма-
лық тауар аккредитиві

документация - құжаттама (белгілі бір нысанда жа-
сал ған жəне көзделген ақпараттан тұратын, ресми 
та ныл ған құжаттардың жиынтығы)

документация банка - банктің құжаттары
документация входная - кіріс құжаттамасы
документация выходная - шығыс құжат та масы 
документация дополнительная - қосымша құжаттама
документация налоговая - салық құжат та ма сы 
документация окончательная - ақырғы құ жат тама
документация патентная - патенттік құ жат та ма
документация первичная - бастапқы құ жат та ма
документация платежная - төлем құжат та ма  сы
документация полная - толық кұжаттама

документация поступающая - түсетін кұжат тама 
документация проектная - жобалық құжат тама 
документация проектно-сметная - жобалық-смета-
лық құжаттама

документация расчетная - есеп айырысу құ жат та ма сы
документация сметная - сметалық құжаттама
документация тендерная - тендерлік құжат тама
документация технологическая - техноло гиялық 
құжаттама

документация типовая - үлгілік құжаттама, тұрпаттық 
құжаттама

документация финансовая - қаржы құжат тамасы 
документированная информация - құжат талған 
ақпарат

документированная тратта - құжатталған тратта
документированные дисконтные ноты - құ жатталған 
дисконттық ноталар

документированный аккредитив - құжат талған ак-
кредитив

документированный вексель - құжатталған вексель
документи рованный вексель, по которому докумен-
ты вручаются получателю про тив его оплаты век-
селя или акцепта тратты - құ жат талған вексель, ол 
бойынша алушыға оның векселінің төлемақысының 
немесе тратта акцептісінің орнына құжаттар тапсы-
рылады 

документиро ванный вексель, по которому доку-
менты вручаются против его оплаты - құжатталған 
вексель, ол бойынша оның тө  лем  ақы сының орнына 
құжаттар тапсырылады

документное инкассо - құжаттық инкассо, құ жатпен 
ақша алу

документооборот - құжат айналымы (құ жат тың жа-
салу сəтінен бастап мұражайға өт  кі зіл ген ге дейінгі 
қозғалысы) 

документооборот в банках - банктердегі құ жат айна-
лымы

документы бюджетные - бюджеттік құжаттар
документы государственные - мемлекеттік құ жаттар
документы для оплаты - төлеуге арналған құ жат тар
документы за наличный расчет - қолма-қол есеп 
айырысу үшін берілетін құжаттар (шот сомасын 
қолма-қол ақшамен төлегенде ғана им порт шы ға 
жүк құжаттары берілетін шарттар)

документы и сведения, используемые для статисти-
ческих целей - статистикалық мақсаттар үшін пай-
даланылатын құжаттар мен мəліметтер

документы инкассируемые - инкассоланатын 
құжаттар 

документы к оплате - төлеуге ұсынылған құжаттар
документы личные - жеке құжаттар, же ке бас тың 
құжаттары

документы межведомственные - идара ара лық 
құжаттар

документы на инкассо - инкассоға арналған құжаттар 
документы, необходимые для продажи новых облига-
ций - жаңа облигацияларды са ту ға қажетті құжаттар
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документы, необходимые для установления лично-
сти - аты-жөнін анықтау үшін қажетті құжаттар

документы по внебалансовым счетам - тең ге рім нен 
тыс шоттар бойынша құжаттар

документы против акцепта - акцептінің орнына бері-
летін құжаттар

доку менты против банковского акцепта - банк ак-
цеп тісінің орнына берілетін құжаттар

документы против платежа - төлем орнына берілетін 
құжаттар

документы регламентирующие - регламенттеу 
құжаты 

документы сопроводительные - ілеспе құ жат тар
документы сфабрикованные - жалған құ жаттар 
документы тендерные - тендер құжаттары
документы типовые - үлгілік құжаттар
документы уставные - жарғылык құжаттар
документы учредительные - құрылтай құ жаттары
документы финансовой отчетности - қаржы есепті-
лігінің құжаттары

документы, являющиеся основой исполнения бюд-
жета - бюджеттің атқарылуына негіз болып табыла-
тын құжаттар

долг - 1) парыз; 2) борыш, қарыз (1. келісімге сəйкес 
бір тарап екінші тарапқа беруге тиіс ақша, тауар 
не көрсетуге тиіс қызмет; 2. бо рыш қа алынған не 
белгілібір мерзімде, не талап ету бойынша төленуге 
тиіс соманы көрсететін облигациялардың, банк би-
лет те рі нің, кепілхаттар мен басқа да бағалы қа ғаз-
дар дың жалпы атауы)

долг банку - банкке борыш
долг безвозвратный - қайтарымсыз борыш
долг безнадежный - үмітсіз борыш, неғайбыл борыш
долг беспроцентный - пайызсыз борыш
долг бессрочный - мерзімсіз борыш
долг в валютной деноминации - валюталық ірілен ді-
ріл ген борыш

долг в расчете на душу населения - ха лық тың жан 
басына шаққандағы борыш 

долг государственный - мемлекеттік борыш (эко но ми-
ка ның мемлекеттік секторы бе ре ше гі нің сомасы)

долг денежный - ақшалай борыш
долг долгосрочный - ұзақ мерзімді борыш
долг замороженный - тыйым салынған борыш, оқшау-
лан дырылған борыш

долг, зафиксированный в договоре - шартта тия нақ-
тал ған борыш

долг, зафиксированный в контракте - ке лі сім шартта 
тиянақталған борыш

долг и гарантийные обязательства - борыш пен ке-
піл дікті міндеттемелер

долг ипотечный - ипотекалық борыш
долг к получению - алуға ұсынылатын борыш
долг компании - компанияның борышы
долг компенсационный - өтемақылық борыш
долг консолидированный - шо ғыр лан ды рыл ған бо-
рыш (1. мемлекеттік бе ре шек тің жалпы сомасының 

ұзақ мерзімді қа рыз хат тар шығару, қарыздарды 
шоғырландыру не біріктіру нəтижесінде пайда бол-
ған бөлігі; 2. мемлекет не қоғамдық ұйым ұзақ мер-
зім ді мемлеттік қарызхат негізінде қайтару шар-
тымен алған қаржылай қаражат)

долг корпорации - корпорацияның борышы
долг краткосрочный - қысқа мерзімді борыш
долг ликвидный - өтімді борыш
долг международный - халықаралық борыш
долг мелкий - ұсақ борыш
долг “мертвый” - “өлі” борыш (күнделікті қа жет-
ті лік ті қанағаттандыру қажеттігіне байланыс-
ты туындаған жəне қандайда болсын активпен 
қамтамасыз етілмеген борыш)

долг местного органа власти - жергілікті билік орга-
ны ның борышы

долг на душу населения - халықтың жан басына шақ-
қан дағы борыш

долг на основе полного признания и доверия - толық 
тану мен сенім негізіндегі борыш

долг на предъявителя - ұсынушыға арналған борыш
долг накопленный - қорланған борыш
долг населения - халық борышы, тұрғын ха лық 
борышы

долг национальный - ұлттық борыш
долг, не имеющий исковой силы вследствие истече-
ния срока давности - қуыным мер зі мі нің аяқталуы 
салдарынан талап ету күші жоқ борыш

долг, не подлежащий погашению - өтеуге жатпайтын 
борыш

долг, не покрытый обеспе чением - қам та ма сыз ету-
мен өтелмеген борыш

долг, не прино сящий процентов - пайыз əкел мей тін 
борыш

долг неконсолидированный - шо ғыр лан ды рыл ма ған 
борыш

долг необеспеченный - қамтамасыз етілмеген борыш
долг неоплаченный - төленбеген борыш
долг непогашенный - өтелмеген борыш
долг обеспеченный - қамтамасыз етілген борыш 
долг, обеспеченный залогом - кепілзатпен қамтамасыз 
етілген борыш

долг, обладающий преиму ществом в погашении - 
өтеуде артықшылыққа ие болатын борыш

долг общий - жалпы борыш
долг общий и отдельный - ортақ жəне бөлек борыш
долг отсроченный - мерзімі кейіндетілген борыш
долг партнера - серіктестің (əріптестің) борышы
долг первоочередной - бірінші кезектегі борыш
долг “плавающий” - “өзгермелі” борыш
долг “плохой” - “жаман” борыш
долг по векселю - вексель бойынша борыш
долг по займам - қарыз бойынша борыш
долг по зарплате - жалақы бойынша борыш 
долг по контракту - келісімшарт бойынша борыш
долг, по которому наступил срок платежа - төлем 
мерзімі басталған борыш
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долг, по которому не на ступил срок платежа - төлем 
мерзімі басталмаған борыш

долг по облигации - облигация бойынша борыш
долг, погашаемый в первую очередь - алдымен 
өтелетін борыш, бірінші кезекте өтелетін борыш

долг, погашаемый ежегодными взносами - жыл 
сайынғы жарнамен өтелетін борыш

долг погашенный - өтелген борыш
долг под поручительство государства - мемлекеттің 
кепілгерлігімен берілген борыш 

долг под проценты - пайыз кепілімен бе рі ле тін борыш
долг, подлежащий взысканию - өндіріп алынуға тиіс 
борыш

долг, подлежащий взысканию по ме сту жительства 
должника - борышкердің тұр ғы лық ты жері бойынша 
өндіріп алынуға тиіс борыш

долг, подлежащий взысканию по ме сту жительства 
кредитора - несиегердің тұр ғы лық ты жері бойынша 
өндіріп алынуға тиіс борыш

долг, подлежащий оплате - төленуге тиіс борыш
долг, подлежащий по лучению - алынуға тиіс борыш
долг, под твержденный сертификатами - сертификат-
тармен расталған борыш

долг подчиненный - бағынышты борыш
долг покупателя - сатып алушының борышы
долг преимущественный - артықшылықты борыш
долг преференциальный - пұрсаттылықты борыш
долг, приносящий проценты - пайыз əкелетін борыш
долг присужденный - кесімді борыш
долг, пролон гируемый автоматически - өзі нен-өзі 
ұзартылатын борыш

долг просроченный - мерзімі өтіп кеткен борыш, 
мерзімі кешіктірілген борыш

долг профессиональный - кəсіптік борыш
долг процентный - пайыздық борыш
долг прямой - тікелей борыш
долг растущий - өсіңкі борыш
долг реструктурированный - қайта құ ры лым дал ған 
борыш

долг с пересмотрен ными условиями - шарттары 
қайта қаралған борыш

долг самопогашающийся - өздігінен өтелетін борыш
долг совокупный - жиынтық борыш
долг сомнительный - күмəнді борыш
долг списанный - есептен шығарылған борыш 
долг списанный в убыток - залалға жат қы зыл ған 
борыш

долг спорный - даулы борыш
долг старший - аға борыш (басым құқықты борыш)
долг субординированный - дəрежеленген борыш, рет-
телген борыш

долг текущий - ағымдағы борыш
долг унаследованный - мұраланған борыш
долг уплаченный - төленген борыш
долг условный - шартты борыш
долг, установленный по закону - заң бойынша белгі-
ленген борыш 

долг, установленный в судебном порядке - сот тəрті-
бі мен белгіленген борыш

долг фирмы - фирманың борышы
долг фундированный - тұрақтандырылған борыш, 
тұрақталған борыш (қысқа мер зім ді, орта мерзімді 
қарыздар бойынша тө леу мер зі мін ұзартқан кезде 
оларды шо ғыр лан ды ру нəтижесінде пайда болған 
ұзақ мер зім ді мемлекеттік қарыздар)

долг частных лиц - жекеше тұлғаның борышы
долг чести - намыс парызы, сый-құрмет парызы
долг, числящийся по книгам - кітаптар бойынша 
есептелген борыш

“долгая позиция” - “ұзақ жайғасым”
долги бюджетные - бюджеттік борыш
долгий срок погашения - өтеудің ұзақ мерзімі 
долгий срок погашения займа - қарызды өтеудің ұзақ 
мерзімі 

долговая бумага - борыштық қағаз
долговая книга  - борышқорлық кітап
долговая облигация - борышқорлық облигация (атау-
лы құны кепілге салынған мүліктен көп кепілхаттық 
облигация)

долговая расписка - борыштық қолхат
долговая расписка с правом досрочной уплаты 
долга - борышты мерзімінен бұрын өтеу құқығы бар 
борышқорлық қолхат

долговая тюрьма - борышқорлық түрме (тарихи за-
манда Ресей, Еуропа елдері, АҚШ несиегердің талап 
етуі бойынша бо рыш қор ды қамау үшін пайдаланған 
түрме)

долговая ценная бумага - борыштық бағалы қағаз, 
борышқорлық бағалы қағаз

долговая часть - борыштық бөлік
долговая яма - борышқорлық шұңқыр (тарихи за-
манда Ресей, Еуропа елдері, АҚШ не сие гер дің талап 
етуі бойынша бо рыш қор ды қамау үшін пайдаланған 
түрме)

долговечность номинальная - атаулы төзім ді лік
долговечность основного капитала - негізгі капитал-
дың төзімділігі

долговечность при хранении - сақтау ке зін де гі төзім-
ділік

долговечность расчетная - есеп айырысудың ұзақтығы 
долговое государственное обязательство - мемле кет-
тік борышқорлық міндеттеме

долговое заявление - борышқорлық арыз, бо рыш қор-
лық мəлімдеме

долговое обязательство - борышқорлық мін дет те ме 
(борышқордың міндеттемесі баян дал ған құжат)

долговое обязательство банку - банкіге бо рыш қор лық 
міндеттеме 

долго вое обязательство, выписанное по приказу - 
бұйрық бойынша жазылған борышкерлік міндеттеме

долговое обязательство государства - мем ле кет тің 
борышқорлық міндеттемесі

долговое обяза тельство, дающее право участия 
в прибылях - пайдаға қатысу құқығын беретін 
борышкерлік міндеттеме
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долговое обязательство, ин кассируемое не через 
расчетную па лату - есеп айырысу палатасы арқылы 
инкассоланбайтын бо рыш кер лік міндеттеме

долговое обязательство иностранным кредитам - 
шетелдік несиеге борышқорлық міндеттеме

долговое обязательство к опла те - төлеуге ұсы ны ла-
тын борышкерлік міндеттеме

долговое обязательство “мини-макс” - бо рыш қор лық 
“мини-макс” міндеттеме (па йыз дық мөлшерлемесі 
өзгермелі бо рыш қор лық міндеттеме, оның ең аз 
жəне ең көп купондары бар, сол себепті осы мін дет-
те ме бойынша есептелетін пайыз тек белгілі бір 
ау  қым  да ғана өзгеріп тұрады)

долговое обязательство на предъявителя - ұсы ну шы-
ға арналған борышкерлік мін дет те ме

долговое обязатель ство на ценные бумаги компании 
- компанияның бағалы қа ғаз да ры на арналған бо рыш-
кер лік міндеттеме

долговое обязательство, обеспеченное активами 
компании - компанияның ак тив те рі мен қамтамасыз 
етіл ген борыштық міндеттеме

долговое обязательство, обеспеченное закладной на 
недвижи мость - жылжымайтын мүлікке салынған 
ке піл пұл мен қамтамасыз етілген борышкерлік мін-
дет теме

долговое обяза тельство, погашаемое за счет буду-
щих налоговых поступлений - болашақ салық тү-
сім де рі есебінен өтелетін борышкерлік міндеттеме

долговое обяза тельство под залог недвижимости - 
жылжымайтын мүлік кепілімен берілген бо рыш кер-
лік міндеттеме

долговое обязательство с гарантией выплаты про-
центов - пайыздарды төлеу кепілдігі бар бо рыш қор-
лық міндеттеме 

долговое обязательство с истек шим сроком погаше-
ния - өтеу мерзімі біткен бо рыш кер лік міндеттеме

долговое обяза тельство с обеспечением - қам тамасыз 
етілген борышкерлік міндеттеме

долговое обязательство с плавающей ставкой - мөл-
шер ле месі ауытқымалы бо рыш қор лық мін дет те ме 

долговое обязательство со скидкой - ше ге рім ді бо-
рыш міндеттемесі

долговое обязательство, срочное по предъявлении - 
ұсыну бойынша мерзімді бо рыш кер лік міндеттеме

долговое сальдо - борышкерлік қалдық
долговое сви детельство - борышкерлік куəлік
долговое сомнительное требование - бо рыш қор лық 
күмəнді талап

долговое товарное обязательство - тауарлық борыш-
қорлық міндеттеме 

долговое требование - борышқорлық талап
долговое финансирование - борышқорлық 
қаржыландыру, борышты қаржыландыру

долго вой варрант - борышкерлік варрант
долговой дисконт - борышкерлік дисконт
долговой документ - борышқорлық құжат (борышты 
қайтару жөніндегі жазбаша уəде)

долговой документ, инкасси руемый в том же городе, 
где нахо дится банк, принявший его на ин кассо - 
инкассоға қабылдаған банк тұрған қалада инкассола-
натын борышкерлік құжат

долговой документ, инкас сируемый за пределами 
города - қаладан тыс жерде инкассоланатын бо рыш-
кер лік құжат (мұнда оны инкассоға қа был да ған банк 
орналасқан)

долговой инструмент - борышқорлық құрал (қысқа 
мерзімді қарызды ресімдеу кезінде пайдаланылатын 
құжат)

долговой иск - борышқорлық талап (несие бойынша 
міндеттемені орындамаған дебитордан берешекті 
сот арқылы талап ету) 

долговой кризис - борышқорлық дағдарыс (борышқор 
өзінің сыртқы борышын несиеде келісілген уақыт 
кес тесінде өтеуге қабілетсіз күйге тап болатын 
ахуал) 

долговой своп - борышқорлық своп, бо рыш қор лық 
айырбас (үшінші елге берілген өтел  ме  ген несиені екі 
банкінің бір-бірімен алмасуы)

долговой сервис - борышқорлық сервис (1. төленбеген 
борыш бойынша пайызды жəне ағымдағы тө лем дер-
ді төлеу үшін нақты кезеңде талап етілетін қолма-
қол ақша; 2. корпоративтік облигацияда - бо  рыш -
қор лық пайыз қосу (плюс) борышты өтеу қо ры на бір 
жыл дық төлем; 3. үкімет облигациясында - бо рыш-
қор лық сервис қо ры на бір жылдық төлем)

долговой сертификат - борышкерлік сертификат
долговременная валютная политика - ұзақ мерзімді 
валюталық саясат

долговременная тенден ция - ұзақ мерзімді үрдіс
долговременная функция предложения - ұзақ мер-
зім ді ұсыныс атқарымы

долговременное поме щение капитала - капиталдың 
ұзақ мерзімді орналасуы

долговременное финансирование - ұзақ мер зім ді 
қаржыландыру (1. қаржы ісінде: бо рыш қор лық құ-
жат тар арқылы немесе жай не артықшылықты 
облигациялар арқылы ұзақ мерзімге қаржыландыру; 
2. жылжымайтын мүлікте: ұзақ мерзімді ипо те ка-
лық қа рыз немесе ұзақ мерзімді, əдетте 15, 20, 30 
жыл дық мерзімге облигациялар шығару) 

долговые документы, подлежащие инкассированию 
- инкассолануға тиіс борышкерлік құжаттар

долговые конвертируемые обязательства - айырбаста-
латын борышқорлық мін дет те ме лер

долговые обязательства, выпущенные разными се-
риями - əртүрлі сериялармен шы ға рыл ған борыштық 
міндеттемелер

долговые обязатель ства государственного сектора - 
мемлекеттік сектордың бо рыш кер лік міндеттемелері

долговые обязательства по иностранным банков-
ским кредитам - шетелдік банк не сие ле рі бойынша 
борышкерлік мін дет те ме лер

долговые обязательства по облигациям - облигация-
лар бойынша борышқорлық міндеттемелер
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долговые обязательства с более низким статусом - 
статусы неғұрлым төмен борыштық міндеттемелер

долговые товарные обязательства - тауарлай борыш-
қорлық міндеттемелер

долговые ценности - борышқорлық құнды лықтар
долговые ценные бумаги - борышқорлық ба ға лы қа-
ғаздар

долгосрочная акция - ұзақ мерзімді акция
долгосрочная ба зисная ставка - ұзақ мерзімді ба зис-
тік мөлшерлеме

долгосрочная гаран тия - ұзақ мерзімді гарантия
долгосрочная государственная облигация - ұзақ мер-
зімді мемлекеттік облигация

долгосрочная дебиторская задолженность - ұзақ мер-
зімді дебиторлық берешек

долгосрочная задолженность - ұзақ мерзімді берешек
долгосрочная и среднесрочная задолженность - ұзақ 
мерзімді жəне орта мерзімді берешек

долгосрочная ипотека - ұзақ мерзімді ипотека
долгосрочная компенсационная операция - ұзақ 
мерзімді өтемақылы операция

долгосрочная облигация - ұзақ мерзімді облигация
долгосрочная об лигация местного органа власти 

- жер гі лік ті билік органының ұзақ мерзімді облига-
ция сы

долгосрочная позиция - ұзақ мерзімді жай ға сым (бир-
жада бағамы көтеріледі деген үміт пен акцияларды, 
валюталарды сатып алу дегенді білдіретін термин)

долго срочная программа пересмотра внеш  него дол-
га - сыртқы борышты қайта қа рау дың ұзақ мерзімді 
бағдарламасы

долгосрочная процентная ставка - ұзақ мер зім ді па-
йыздық мөлшерлеме

долгосрочная реструктуризация долга - борышты 
ұзақ мерзімді қайта құрылымдау

долгосрочная сделка - ұзақ мерзімді мəміле
долгосрочная ссуда - ұзақ мерзімді несие
долгосрочная ссуда в неизменных ценах - өз гер мей-
тін бағамен берілетін ұзақ мерзімді несие

долгосрочная ссуда, погашаемая в рассрочку - мəу-
лет тік өтелетін ұзақ мерзімді несие

долгосрочная тенденция - ұзақ мерзімді үрдіс
долгосрочная тенденция движения цен - баға қоз ға-
лы сы ның ұзақ мерзімді үрдісі

долгосрочная тратта - ұзақ мерзімді тратта
долгосрочная учетная ставка - ұзақ мерзімді есеп 
мөлшерлемесі

долгосрочная учет ная ставка для первоклассных 
денеж ных обязательств - бірінші сыныпты ақшалай 
міндеттемелерге арналған ұзақ мерзімді есептік 
мөлшерлеме

долгосрочная цена безубыточности - за лал сыз дық-
тың ұзақ мерзімді бағасы

долго срочное долговое обязательство - ұзақ мерзімді 
борышкерлік міндеттеме

долгосрочное кредитование - ұзақ мерзімді кредит 
беру

долгосрочное кредитование государственных капи-
тальных вложений - мемлекеттік күр  де  лі жұм са-
лым ға ұзақ мерзімді кредит беру

долгосрочное кредитование государственных пред-
приятий и организаций - мем ле кет тік кəсіпорындар 
мен ұйымдарға ұзақ мер зім ді кредит беру

долгосрочное кредитование затрат на развитие под-
собного сельского хозяйства - қосалқы ауыл ша-
руа шы лы ғын дамытуға жұм са ла тын шығынды ұзақ 
мер зім ге не сие лен ді ру

долгосрочное кредитование и финансирование жи-
лищно-строительных кооперативов - тұрғын үй-
құ ры лыс коопе ра тив те рі не ұзақ мерзімді кредит беру 
жəне қар жы лан ды ру

долгосрочное кредитование индивидуального жи-
лищного строительства - жеке тұр  ғын үй құ ры лы-
сы на ұзақ мерзімді кредит беру

долгосрочное кредитование межхозяйственных 
предприятий - шаруашылық аралық кəсіпорындарға 
ұзақ мерзімді кредит беру

долгосрочное кредитование объектов непроизвод-
ственного назначения - бейөндірістік объектілерге 
ұзақ мерзімді кредит беру

долгосрочное кредитование потребительской ко-
операции - тұтыну кооперациясына ұзақ мерзімді 
кредит беру

долгосрочное кредитование предприятий комму-
нального и бытового обслуживания населения 
- халыққа коммуналдық жəне тұрмыстық қызмет 
көрсе ту кəсіпорындарына ұзақ мерзімді кредит    
беру

долгосрочное кредитование рабочих и служащих-
членов садоводческих кооперативов - бағбандық 
кооперативтердің жұмысшы жəне қызметші мүше-
лер ге ұзақ мерзімді кредит беру

долгосрочное кредитование рабочих и служащих 
на хозяйственное обзаведение - жұ мыс шы лар мен 
қызметшілерге ша руа шы лық пен айналысу үшін ұзақ 
мерзімді кредит беру

долгосрочное кредитование связи - бай ла ныс қа ұзақ 
мерзімді кредит беру

долгосрочное обязательство - ұзақ мерзімді мін дет те-
ме (өтеу мерзімі бір жылдан асатын борышқорлық 
міндеттеме)

долгосрочное платежное страхование - ұзақ мерзімді 
төлемдік сақтандыру

долгосрочное платежное указание - ұзақ мерзімді 
төлем нұсқауы

долгосрочное фи нансирование - ұзақ мер зім ді қар-
жыландыру 

долгосрочные векселя с правом обращения на вто-
ричном рынке - қайталама нарықта айналысқа тү су-
ге құқығы бар ұзақ мерзімді вексельдер

долгосрочные государственные займы - ұзақ мер зім-
ді мемлекеттік қарыз

долгосрочные государствен ные облигации - ұзақ 
мерзімді мемлекеттік облигациялар (Ұлыбритания)
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долгосрочные государственные ценные бумаги - 
ұзақ мерзімді мемлекеттік ба ға лы қағаздар (өтеу 
мерзімі ұзақ қа рыз; мем ле кет тің немесе жеке кор-
по ра ция лар дың ұлттық жəне халықаралық несие 
капиталдары нарығында өтеу мерзімі 5-10 жылдан 
40-50 жылға дейінгі борышқорлық мін дет те ме лер 
шығару жəне тарату жолымен қа рыз қаражатын 
тартуы)

долгосрочные ев родолларовые ссуды - ұзақ мерзімді 
еуродолларлық несие

долгосрочные займы - ұзақ мерзімді қарыз, ұзақ мер-
зім ді қарызхаттар

долгосрочные инвестиции - ұзақ мерзімді инвестиция
долгосрочные казна чейские обязательства - ұзақ 
мер зімді қазынашылық міндеттемелер

долгосрочные капиталовложения - ұзақ мерзімді 
күр де лі жұмсалым

долгосрочные кредиты под конкретный промыш-
ленный проект и этапы его реализации - нақты 
өнеркəсіптік жоба жəне оны іске асыру кепілімен 
берілген ұзақ мер зім ді несие

долгосрочные облигации - ұзақ мерзімді облигация 
(өтеу мерзімі бірнеше жылдан асатын облигация)

долгосрочные облигации с нулевыми купонами на 
основе регулярно выпу скаемых казначейских 
бумаг - ұдайы шығарылып тұратын қазынашылық 
қағаздар негізінде нөлдік купонмен шығарылған ұзақ 
мерзімді облигациялар (АҚШ)

долгосрочные обязатель ства - ұзақ мерзімді мін дет-
те ме лер (мыс., бір жылдан астам мер зімді облига-
циялар)

дол госрочные обязательства, объявленные амери-
канскими банками - американ банк те рі жариялаған 
ұзақ мерзімді мін дет те мелер

долгосрочные правительственные облигации - ұзак 
мерзімді үкіметтік облигациялар

долгосрочные сбе регательные облигации - ұзақ 
мерзімді жинақ облигациялар (Ұлыбритания)

долгосрочные средства - ұзақ мерзімді қа ражат
долгосрочные убытки - ұзақ мерзімді залал
долгосрочные финансовые операции - ұзақ мерзімді 
қаржы операциялары

долгосрочные фонды - ұзақ мерзімді қорлар
долгосрочные ценные бумаги - ұзақ мерзімді бағалы 
қағаздар

долгосрочные ценные бумаги правительства - үкі-
мет  тің ұзақ мерзімді бағалы қа ғаздары

долгосрочный - ұзақ мерзімді
долгосрочный ак цепт - ұзақ мерзімді акцепт 

(ризалық)
долгосрочный банковский кредит - ұзақ мерзімді 
банк кредиті

долгосрочный валютный своп - ұзақ мерзімді валю-
талық 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 ипотечный кредит для рефинансиро-
вания краткосрочного - қысқа мерзімді несиеге ар-
нал ған ұзақ мерзімді ипотекалық несие

долгосрочный капитал - ұзақ мерзімді капитал
долгосрочный консолидированный капитал - ұзақ 
мерзімді шоғырландырылған капитал

долгосрочный контракт - ұзақ мерзімді келісімшарт
долгосрочный кредит - ұзақ мерзімді кредит
долгосрочный кредит с плава ющей процентной 
ставкой, погашае мый по частям - пайыздық мөл-
шер ле ме сі ауытқымалы, бөлік-бөлікпен өтелетін ұзақ 
мерзімді несие

долгосрочный опцион - ұзақ мерзімді опцион
долгосрочный фонд - ұзақ мерзімді қор
долевая ответственность - үлескерлік жа уап кершілік
долевая система - үлестік жүйе, үлескерлік жүйе
долевая ссуда - үлестік несие (банктің басқа банк бер-
ген несиеге қатысуы

долевая тратта - үлестік тратта
долевое участие акционеров в распределении чи-
стого дохода в результате увеличения акционер-
ного капитала - акционерлік капиталдың көбеюі 
нəтижесінде таза табыс ты бөлуге акционерлердің 
үлестік қатысуы

долевое кредитование малого бизнеса - ша ғын 
бизнесті үлестік несиелендіру

долевое кредитование проектов - жобаларды үлестік 
несиелендіру

долевое обязательство - үлестік міндеттеме
долевое отчисление - үлескерлік аударым
долевое участие - үлескерлікпен қатысу, үлес қосу 

(1. бірнеше борышқор не бірнеше несиегер арасында 
шарт жасасу кезінде үлес ті анықтау; 2. қарызгердің 
меншікті ре сурс та ры ның не банк несиесінің шы ғын-
ды қа лып тас ты ру да ғы не инвестициядағы үлесі

долевое участие в акционерном капитале - акцио-
нер лік капиталға үлескерлікпен қатысу

долевое участие в иностранном акционерном капи-
тале - шетелдік акционерлік капиталға үлескерлікпен 
қатысу

долевое участие в капитале компании - ком па ния-
ның капиталына үлескерлікпен қатысу

долевое участие в финансировании проекта - жоба-
ны қаржыландыруға үлескерлікпен қатысу

долевое участие в формировании региональных 
благотворительных фондов по социальной защите 
пенсионеров и адресной поддержке малоимущих 
слоев населения - зейнеткерлерді əлеуметтік қорғау 
жəне ха лық тың ауқаты төмен жіктерін атаулы қол-
дау жөніндегі аймақтық қайырымдылық қор ла рын 
жасақтауға үлескерлікпен қатысу

долевое участие во внутреннем акционерном ка-
питале - ішкі акционерлік капиталға үлес керлікпен 
қатысу
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долевое участие при финансировании капитальных 
вложений - күрделі жұмсалымды қаржыландыру 
кезінде үлескерлікпен қатысу

долевой договор - үлескерлік шарт
долевой метод - үлескерлік əдіс
долевой счет - үлескерлік шот 
долевые ценные бумаги - үлестік бағалы қа ғаздар
должник - борышқор, борышкер (ақша қарыз болған 
адам не фирма)

должник безнадежный - үмітсіз борышқор
должник главный - басты борышқор
должник, ликвидиру ющий свои дела - өзінің істерін 
жоюшы борышкер

должник, нарушивший обязательство - мін деттемені 
бұзған борышкер

должник, не выполняющий обязательств - міндет те-
месін орындамайтын борышқор

должник несостоятельный - дəрменсіз бо рыш қор 
(қарызын өтей алмайтын бо рыш қор)

должник, обязанный уплатить по решению суда - 
соттың шешімі бойынша төлеуге мін детті борышкер

должник основной - негізгі борышқор
должник первоочередной - бірінші кезектегі 
борышқор

должник по векселю - вексель бойынша борышкер
должник по договору за печатью - мөр ба сыл ған 
шарт бойынша борышкер

должник по закладной - кепілпұл бойынша борышкер
должник по закладной на движимое имущество - 
жылжымалы мүлікке арналған ке піл хат бойынша 
борышқор

должник по ипотеке - ипотека бойынша борышкер
должник по ипотечному подзалогу - ипо те ка лық 
кепілзат бойынша борышкер

должник по иску - қуыным (талап) бойынша борышкер
должник по постановлению суда - сот қау лы сы бо-
йынша борышқор

должник, против кото рого выдан исполнительный 
лист - өзіне қарсы атқарушы парақ берілген борышкер

должник, против кото рого вынесено судебное реше-
ние - өзіне қарсы сот шешімі шы ға рыл ған борышкер

должник по ссуде - несие бойынша борышқор
должник совокупный - жиынтық борышқор
должник, укрываю щийся от кредиторов - несиегер-
лерден жасырынушы борышкер

должники, обязавшиеся порознь - бөлек мін деттен-
ген борышкерлер

должники, обязанные вместе и порознь - бірге жəне 
бөлек міндетті борышкерлер

должники с солидарной и индивидуальной ответ-
ственностью - ынтымақты жəне жеке жауапкершілік 
жүктелген борышкер

должники солидарные - ниеттес борыш қорлар 
должностная инструкция - лауазымдық қызмет нұс-
қау лы ғы ( жұмыс тапсырмасы егжей-тегжейлі көр-
се ті ліп, қызметкердің жауапкершілігі айқындалған 
жұмыс сипаттамасы)

должностное лицо - лауазымды тұлға, лауазымды адам 
(билік, өкімет өкілі атқарымын тұрақты, уақытша 
немесе арнаулы өкі лет тік бойынша жүзеге асырушы 
не мем ле кет тік органдарда, жергілікті өзін-өзі бас -
қа ру органдарында, мемлекеттік жəне му  ни  ци  пал -
дық мекемелерде, сондай-ақ қа ру лы күш тер де ұйым-
дық-өкімдік, əкімшілік-ша руа шы лық ат қа рым дар ды 
орындаушы тұлға)

должностное преступление - қызмет бабын да ғы 
қылмыс

должностные лица банка - банктің лауазымды 
тұлғалары (банктің басшы қыз мет кер ле рі, негізгі 
қызметшілер, бас мамандар)

должностные обязанности - лауазымдық міндеттер
должность - лауазым, қызмет (штаттағы бір лік не 
жұ мыс орны, ұйымдық құрылымның негізгі нышаны)

должность выборная - сайланбалы қызмет
должность государственная - мемлекеттік лауазым 

(мемлекеттік билік органдарындағы лауазым, 
қызмет)

должность ответственная - жауапты қызмет
должность официальная - ресми қызмет
должность штатная - штаттық қызмет
доли в акционерном капитале - акционерлік капи тал-
дағы үлес

доли двенадцатые - он екінші үлес (жаңа бюджеттік 
жылға арналып бекітілмеген мемлекеттік бюд жет-
тің шығысын қар жы лан дыру əдісі)

доллар - доллар (АҚШ, Канада, Австралия, Либерия, 
Эфиофияның жəне басқа бірқатар ел дер дің ақша 
өлшемі, 100 центке немесе сенге тең)

доллар 2 - доллар 2 (депозиттік мекемелерде чек жа-
зу ға болатын салымдар)

доллар австралийский - Австралия доллары (Австра-
лия, Вануату, Кирибати, Науру, Норфолка, Ту ва лу-
дың ақша өлшемі, 100 центке тең)

доллар багамский - Багам доллары (Багам арал да ры-
ның ақша өлшемі, 100 центке тең)

доллар барбадосский - Барбадос доллары (Бар ба дос-
тың ақша өлшемі, 100 центке тең)

доллар Белиза - Белиз доллары (Белиздің ақша өлше-
мі, 100 центке тең)

доллар бермудский - Бермуд доллары (Бермуд арал да-
ры ның ақша өлшемі, 100 центке тең)

доллар Брунея - Бруней доллары (Брунейдің ақша 
өлше мі, 100 сенге тең)

доллар восточно-карибский - Шығыс Кариб доллары 
(Ангилья, Антигуа мен Барбуданың, Виргин, Британ 
аралдарының, Гренада, Доминика, Монсеррат, Сент-
Вин-сент, Гренадин, Сент-Кристофер, Невис-Анги-
лья, Сент-Сюсияның ақша өлшемі, 100 центке тең)

доллар гайянский - Гайяна доллары (Гайянаның ақша 
өлшемі, 100 центке тең)

доллар гонконгский - Гонконг доллары (Гонконгтің 
ақша өлшемі, 100 центке тең) 

доллар Зимбабве - Зимбабве доллары (Зимбабвенің 
ақша өлшемі, 100 центке тең)
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доллар Каймановых островов - Кайман аралдарының 
доллары (Кайман арал да ры ның ақша өлшемі, 100 
центке тең)

доллар Канады - Канада доллары (Канаданың ақша 
өлшемі, 100 центке тең)

доллар либерийский - Либерия доллары (Либерияның 
ақша өлшемі, 100 центке тең)

доллар малайзийский - Малайзия доллары (Малай-
зия ның ақша өлшемі, 100 центке тең)

доллар новозеландский - Жаңа Зеландия доллары 
(Кук, Науру, Ниуэ, Жаңа Зеландия аралдарының, То-
келау аралының ақша өлшемі, 100 центке тең)

доллар расчетный - есеп айырысу доллары
доллар сингапурский - Сингапур доллары (Син га пур-
дың ақша өлшемі, 100 сенге тең)

доллар соломоновых островов - Соломон арал да ры-
ның доллары (Соломон арал да ры ның ақша өлшемі, 
100 центке тең)

доллар США - АҚШ доллары (АҚШ-тың, Виргин 
британ аралдарының (Шығыс Кариб долларымен 
бірдей), Виргин аралдарының, Панаманың (Балбоа-
мен бірдей), Пуэр то ри ко ның, Теркс, Кайкос, Шығыс 
Самоа, Гуам, Мик ронезияның ақша өлшемі, 100 
центке тең)

доллар тайваньский - Тайвань доллары (Тайваньның 
ақша өлшемі, 100 центке тең) 

доллар Тонги - Тонга доллары (Тонганың ақша өлше-
мі, 100 центке тең)

доллар Тринидада и Тобаго - Тринидад пен Тобаго 
доллары (Тринидад пен Тобагоның ақша өлшемі, 100 
центке тең)

доллар фиджийский - Фиджи доллары (Фиджидің 
ақша өлшемі, 100 центке тең)

доллар ямайский - Ямайка доллары (Ямайка ның ақша 
өлшемі, 100 центке тең)

долларизация - долларландыру (ішкі ақша айналы-
сында көбіне долларды, басқа да айырбасталымды 
валютаны кеңінен пайдалану)

долларизация экономики - экономиканы долларлан-
дыру (ішкі сауда айналымында отан дық валютаның 
орнына басқа елдің, əдетте, АҚШ-тың ақшасын 
енгізу үдерісі)

долларизировать - долларлау
долларовая дипломатия - долларлық дипломатия
долларовая зона - доллар аймағы (ұлттық валютамен 
қатар АҚШ доллары қол да ны ла тын елдер тобы)

долларовая инъекция - доллар инъекциясы, долларды 
енгізу (сырттан ақшалай қа ра жат тың құйылуына 
мұқтаж, нашар да мы ған елдердің экономикасына 
салынатын доллар инвестициясы, жұмсалымы)

долларовая прибыль - долларлық пайда
долларовая ссуда - долларлық несие
долларовая торговля - долларлық сауда
долларовая утечка - доллардың жылыстауы (қайсыбір 
елдің АҚШ-тан əкелінетін им пор ты ның осы елдің 
АҚШ-қа əкетілетін экспортынан асып түсуі)

долларовое перенасыщение - доллардың мо лығуы

дол ларовые авуары - долларлық авуарлар
долларовые вклады - долларлық салым
долларовые облигации, выпускаемые иностранны-
ми заемщи ками на рынке США - АҚШ нарығында 
шетелдік қарызгерлер шығаратын долларлық облига-
циялар

долларовые облигации, выпущенные иностранца-
ми на внутреннем рынке США - АҚШ-тың ішкі 
на ры ғын да шетелдіктер шығарған долларлық обли-
гациялар

долларовые ценные бу маги - долларлық бағалы 
қағаздар

долларовый аккредитив - долларлық аккредитив
долларовый акцепт - долларлық акцепт
долларовый блок - доллар одағы
долларовый вексель - долларлық вексель
долларовый голод - доллар жетімсіздігі
долларовый депозит - долларлық депозит
долларовый депозитный сертификат, выпущен-
ный иностранцами на внутреннем рынке США 
- АҚШ-тың ішкі на ры ғын да шетелдіктер шығарған 
дол лар лық де по зит тік сертификат

долларо вый заем - долларлық қарыз
долларовый контроль - долларлық бақылау
долларовый пул - долларлық пул (доллар не бас қа ше-
тел валютасы түріндегі ақша қоры)

долларовый стандарт - доллар стандарты
долларовый стоимостный авераж - дол лар лық құн-
дық авераж 

долларовый счет - долларлық шот
доллары базового пери ода, используемые для опре-
деления реальной покупательной способности 
- нақты сатып алуға қа бі лет ті лік ті айқындау үшін 
пай даланылатын ба за лық кезең доллары

доллары европейские - Еуропа доллары
доллары мягкие - жұмсақ доллар
“доллары наличными” - “қолма-қол доллар” (тө-
лем ді қолма-қол ақшалай төлеу дегенді білдіретін 
жаргон сөз)

доллары твердые - қатты доллар
доллары, покупаемые или продаваемые на срок - 
мерзімдік сатып алынатын немесе сатылатын доллар

доллоровый дефицит - доллар тапшылығы
дольщик - үлескер (үлеспұл салушы, үлеске қатысушы)
доля - үлес (1. орыстың метрикалық өлшем ге дейін гі 
салмақ өлшемі, 1 үлес=1/96 мыс қал=44,43 мг; 2. бір-
де ңе нің бөлігі; 3. үлес пұл; 4. өзара қарыз қо рын да ғы 
үлеспұл, акция; 5. серіктеске қатысу)

доля акций - акциялардың үлесі
доля акционера в капитале предприятия - 
акционердің кəсіпорын капиталындағы үлесі

доля акционерного капитала - акционерлік капитал 
үлесі 

доля акционерного капитала в компании - акцио-
нерлік капиталдың компаниядағы үлесі

доля в акционерной компании - акционерлік ком па-
ния дағы үлес
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доля в акционер ном капитале - акционерлік капитал-
дағы үлес

доля в деле - істегі үлес
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 владения акци онерным капиталом, необходи-
мая для избрания в правление - ак цио нер лік ка-
пи тал ды иеленудің бас қар ма ға сайлану үшін қажет 
үлесі

доля владения акциями, необходимая для избрания 
в правление - басқармаға сайлану үшін қажет акция-
ларды иелену үлесі

доля вложений в рискованные ценные бумаги - 
тəуекелді бағалы қағаздағы са лым дар дың үлесі

доля вложений в ценные бумаги, не связанных с 
риском - бағалы қағаздағы тəуекел мен байланысты 
емес салымдардың үлесі

доля во взаимном фонде - өзара қарыз қо рын да ғы үлес
доля выпуска акций, распределяемая участником 
синди ката на рынке - акциялар шы ға ры лы мы ның 
нарықтағы синдикатқа қа ты су шы бөлетін үлесі

доля главного организатора и гаранта займа в ко-
миссионных - басты ұйымдастырушы мен кепіл гер-
дің комиссиялық алымдағы үлесі

доля денежных средств в уставном фонде - жар ғы-
лық қордағы ақшалай қаражат үлесі

доля держателя обыкновенных акций - кəдуілгі ак-
цияларды ұстаушының үлесі

доля достаточная - жеткілікті үлес
доля доходов, вы плачиваемых в виде дивидендов - 
дивидендтер түрінде төленетін та быс тың үлесі

доля заимствований - қарыз алысу үлесі 
доля издержек - шығын үлесі
доля имущества - мүлік үлесі
доля инвестируемого национального дохода - инвес-
тицияланатын ұлттық табыс үлесі

доля иностранного участия в акционерной компа-
нии - акционерлік компанияға шетелдік қатысу үлесі

доля каждого участника эмиссионного синдиката в 
размеще нии выпуска ценных бумаг - эмиссиялық 
синдикаттың бағалы қа ғаз дар шығарылымын ор на-
лас ты ру ға əрбір қа ты су шы сы ның үлесі

доля капитала - капиталдың үлесі
доля капиталовложений - күрделі жұмсалым ның 
үлесі

доля квоты подлежащая оплате в золоте - алтындай 
төленуге тиіс үлестеме үлесі (Ха лық ара лық валюта 
қорының капиталына жазылыс)

доля комиссионная - комиссиялық үлес
доля кредита - кредит үлесі
доля лид-менеджера в синдицированном кредите - 
лид-менеджердің синдикатталған несиедегі үлесі

доля максимальная - ең көп үлес
доля малая - аз үлес
доля меньшинства - азшылық үлесі
доля минимальная - ең аз үлес
доля мирового рынка - дүниежүзілік нарық үлесі
доля на внутреннем рынке - ішкі нарықтағы үлес
доля на рынке - нарықтағы үлес
доля налогов и платежей - салықтар мен тө лем дердің 
үлесі

доля национального до хода, идущая на образова-
ние нового капитала - жаңа капиталды жасауға 
жұмсалатын ұлттық табыс үлесі

доля нераспределенной прибыли - бө лін бе ген пайда 
үлесі

доля оборотных средств в активах - ак тив тер де гі ай-
налым қаражатының үлесі

доля обыкновенных акций - кəдімгі ак ция лар дың 
үлесі

доля обязательная - міндетті үлес
доля потребительских расходов в доходе - табыстағы 
тұтыну шығысының үлесі

доля прибыли - пайданың үлесі
доля прибыли, выплачиваемой в качестве дивиден-
дов - дивиденд ретінде төленетін пайда үлесі

доля проникновения на рынок - нарыққа дендеп ену 
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 сбере женного дохода - сақталған (жи нақ тал ған) 
табыс үлесі

доля синдиката, выступающего гарантом размеще-
ния ценных бумаг - бағалы қағаздарды орна лас ты-
ру дың кепілгері болған синдикаттың үлесі

доля собственника - меншіктенушінің үлесі
доля собственного ка питала, приходящаяся на ак-
цию - меншікті капиталдың акцияға шаққандағы 
үлесі

доля собственности - меншік үлесі
доля убытка - залалдың үлесі
доля услуг - қызмет көрсетудің үлесі
доля уча стия - қатысу үлесі
доля участия в акционер ном капитале - акционерлік 
капиталға қатысу үлесі

доля участия в капитале - капиталға қатысу үлесі
доля участия в ка питале компании - ком па ния ның 
капиталына қатысу үлесі

доля участия в капитале компании, не дающая пра-
ва контро ля - компанияның капиталына қатысудың 
бақылау құқығын бермейтін үлесі

доля участия в капитале компании, обеспечиваю-
щая контроль за ее деятельностью - компанияның 
капиталына қатысудың оның қызметін бақылауды 
қамтамасыз ететін үлесі
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доля участия в коллективном фонде - ұжым дық 
қорға қатысу үлесі

доля участия в процентах - пайызға қатысу үлесі
доля участия в рыночных операциях - нарық опера-
цияларына қатысу үлесі

доля участия внешних владельцев в акционер-
ном капитале дочерних предприятий - сырт-
қы иеленушілердің еншілес кə сіп орын дар дың 
акционерлік капиталына қатысу үлесі

доля участника синдиката - синдикатқа қа ты су шы-
ның үлесі

доля фиксированная - тіркелген үлес
дом акцептный - акцепт үйі
дом банкирский - банкир үйі
дом дисконтный - дисконт үйі
дом комиссионный - комиссиялық үй
дом коммерческих бу маг - коммерциялық қағаздар үйі
дом учетный - есеп-қисап үйі
дом эмиссионный - эмиссиялық үй
домант - домант (іске белсене қатыспайтын, клиент-
терге белгісіз серіктес, үйкүшік серіктес)

домат - домат, үйкүшік серіктес
домашние банковские услуги - үйге көрсе ті ле тін банк 
қызметтері 

домашние поддерживающие требования - үй-ішілік 
қолдаушылық талаптар (ба ға лы қа ғаз дар жөніндегі 
жекеше дилер-дел дал дар дың клиенттердің маржи-
нал шоттарына қа тыс ты белгіленген ішкі қол дау-
шы лық ережелері)

домашние правила - үй-ішілік ережелер (ба ға лы қа-
ғаз дар индустриясының ере же ле рі, жекеше дилер-
делдал фир ма лар дың ішкі ережелері мен саясатын 
білдіреді)

домашний банк - үй банкі
“домашний банкир” - “үй банкирі”
домашний вексель - үй векселі
домашний счет - үй шоты (делдалдық фир ма ның бас 
кеңсесінде реттелетін не фирманың атқарушы 
тұлғасы басқаратын шот)

домен - домен (жылжымайтын мүлік)
доминиканское песо - доминикан песосы
доминирующее меньшинство акций - ак ция лар дың 
басым азшылығы

доминирующее положение - басымдық жағдай
домицилиат - домицилиат (1. вексельде көрсетілген, 
тө лем ші тұратын жерде немесе уағдаласылған 
бас қа жерде вексельді төлеуге тиіс үшінші тұлға; 
2. лоро шотты жүргізуші депозитарий)

домицилиат счета депо - депо шотының домицилиаты
домицилий - домицилий (вексель бойынша төлем 
төленетін жер)

домицилий банковский - банк домицилийі
домицилий платежа - төлем төленетін жер (қала, ел, 
банк)

домицилирование - ескертпелеу, домицилийлеу (банк 
шоты иесінің банкке өзінің век сель де рі бойынша 
төлемді реттеу құ қы ғын беруі) 

домицилирование векселя - вексельге ескертпе жазу
домицилиро ванная тратта - домицийленген тратта 
домицилированный вексель - домицилийленген 
вексель (үшінші тұлға домицилиант төлемшінің 
тұратын жері бойынша, не басқа бір көрсетілген 
жерде төлеуге тиіс вексель)

домицилированный век сель с указанием места пла-
тежа - төлем төленетін жері көрсетілген домиций-
ленген вексель 

домицилированный купон - домицийленген купон
домицилиро вать вексель в банке - банкте вексельді 
домицильдеу

до мицилирующий банк - домицильдеуші банк
домициль - домициль (1. вексель бойынша тө лем 
төленетін жер; 2. тұлғаның заңи мекенжайы)

домициль по векселю - вексель бойынша домициль
домициляция - домициляция, жүктелім (вексель бо-
йынша төлеушінің оның ақысын тө леумен байла-
нысты атқарымды банкіге жүктеуі) 

домициляция векселя - вексельді домицильдеу (век-
сельге оны үшінші тұлға төлеуге тиіс деген ескерт-
пе соғу) 

доналоговая прибыль - салық салынғанға дейінгі пайда
донг - донг (Вьетнамның ақша бірлігі)
донесение - хабарлау, білдірме
донный рыбак - су түбінен балық аулаушы (бағасы 
түпке құлдыраған акцияларды іздеуші инвестор)

донор в трасте - сенім қоры түріндегі донор
донор финансовый - қаржы доноры
донорский капитал - донорлық капитал 
доплата - үстеме ақы, қосымша төлеу, қо сым ша төлем 

(артық шығыс, құннан тыс шы ғын, қосымша салық)
доплата за сверхурочную работу - мерзімінен тыс 
жұмыс үшін косымша төлеу

дополнение - толықтырма, толықтыру
дополнение к договору - шартқа толықтырма
дополнение к коносаменту - коносаментке толықтыру
дополнение к контракту - келісімшартқа то лықтырма
дополнение к протоколу - хаттамаға толық тырма 
допол нение к соглашению Консенсус для стран с 
низким уровнем процентных ставок - пайыздық 
мөлшерлемесінің дең гейі тө мен елдер үшін Бəтуа 
келісіміне то лық ты ру

дополнения и изменения 1966 г. к Закону о бан-
ковской холдинговой компании - Банк тер дің 
холдингілік компаниясы туралы заңға 1966 жылғы 
толықтырулар мен өзгерістер

дополнения и изменения 1970 г. к Закону о бан-
ковской холдинговой компании - Банк тер дің 
холдингілік компаниясы туралы заңға 1970 жылғы 
толықтырулар мен өзгерістер

дополнения и изменения к Закону о про цедуре рас-
четов по недвижимости - Жылжымайтын мү лік 
бойынша есеп айырысу рə сі мі туралы заңға то лық-
ты ру лар мен өз ге рістер

дополнительная бухгалтерская проводка - қо сым ша 
бухгалтерлік жазба, қосымша бух гал тер лік өткізбе
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дополнительная выплата в форме акций - акциялар 
нысанындағы қосымша төлем

дополнительная выручка - қосымша ақша лай түсім
дополнительная гарантия - қосымша ке піл дік
дополнительная до тация - қосымша де меу қаржы
дополнительная информация об отправителе - 
жөнелтуші туралы қосымша ақпарат

дополнительная льгота - қосымша жеңілдік
дополнительная ого ворка - қосымша ескертпе
дополнительная плата - қосымша ақы
дополнительная покупка ценных бумаг при повы-
шении рыночной конъюн ктуры - нарықтық жағ-
даят жоғарылаған кезде бағалы қағаздарды қо сым ша 
сатып алу

дополнительная премия - қосымша сый лық ақы 
(1. мə міле шарттарына сəйкес қосымша шегерім; 
2. бұ рын келісілген сақтандыру шартына қосымша 
тəуекелдің енгізілгені үшін не қауіптілігі жоғары тə-
уе кел ді сақ тан дыр ға ны үшін сақтанушы тө лей тін 
қо  сым  ша сақтандыру жарнасы)

дополнительная прибыль - қосымша пайда
дополнительная проводка по счету - шот бойынша 
қо сым ша өткізбе 

дополнительная ссуда - қосымша несие
дополнительная субсидия - қосымша жəр дем қаржы
дополнительная характеристика облигации, повы-
шающая ее привлекательность - облигацияның 
тартымдылығын арттыратын қосымша сипаттамасы

дополнительная эмиссия акций - қосымша акциялар 
шығару

дополни тельно финансировать - қосымша қаржылан-
дыру 

дополнительная эмиссия акций по решению суда - 
акцияларды сот шешімі бойынша қосымша шығару

дополни тельное обеспечение - қосымша қамтамасыз 
ету (қамсыздандыру)

дополнительное обеспечение обязательства - міндет-
темені қосымша қамсыздандыру

дополнительное обеспечение ссуды - несиені қосым-
ша қамсыздандыру

дополнительное условие - қосымша шарт (жағдай)
дополнительное фи нансирование - қосымша қаржы-
ландыру

дополнительное финансирование за счет доходов от 
эксплу атации имущества - мүлікті пайдаланудан 
түскен табыстың есебінен қосымша қаржыландыру

дополнительные банков ские услуги - қо сым ша банк 
қызметтерін көрсету, қосымша көр се ті ле тін банк 
қызметтері

дополнительные денежные выплаты - қо сым ша 
ақшалай төлем

дополнительные доходы - қосымша табыс, қо сымша 
кіріс

дополнительные капитальные вложения (капи-
таловложения) - қосымша күрделі жұм  са  лым, 
қосымша күрделі қаржы жұм са лымы 

дополнительные капитальные затраты - қосымша 
күрделі шығын

дополнительные комиссионные - қосымша комис-
сиялық алым

дополнительные льготы - қосымша жеңіл діктер
дополнительные полномочия - қосымша өкі леттіктер
дополнительные полномочия к полномочиям ис-
полнителя завещания на осуществление его функ-
ций - өсиетті орын дау шы ның оның атқарымдарын 
жүзеге асыруға өкі лет ті гіне қосымша өкілеттіктер

дополнительные по ступления от продажи ценных 
бумаг - бағалы қағаздарды сатудан қосымша түсім

дополнительные привилегии - қосымша артықшы-
лықтар

дополнительные расходы - қосымша шығыс
дополнительные резервные обязательства по 
кредит ным инструментам - несие құ рал да ры бо-
йынша қосымша сақтық қор міндеттемелері

дополнительные риски - қосымша қатер, қо сым ша 
тəуекел

дополнительные услуги владельцу пластиковой 
кар точки - пластикалық карточканың ие ле нушісіне 
көрсетілетін қосымша қызметтер

дополнительный акционерный капитал - қосымша 
акционерлік капитал

дополнительный бюджет - қосымша бюджет (негізгі 
бюджет бекітілгеннен кейін ағым да ғы жылы пай-
да болған қосымша шы ғын дар ды ескере отырып 
жасалған бюджет)

дополнительный выпуск пра ви тель ствен ных обли-
гаций в рамках эми ти ро ван ных займов - үкіметтік 
об ли га ция лар дың шы ға рыл ған қарызхаттар шең бе-
рін де гі қосымша шы ға ры лы мы

дополнительный диви денд - қосымша дивиденд
дополнительный доход - қосымша табыс
дополнительный доход по привилегированным ак-
циям - артықшылықты акциялар бойынша қосымша 
табыс

дополнительный заем - қосымша қарыз
дополнительный заем концерну - концернге қосым-
ша қарыз

дополнительный заемный капитал - қосым ша қарыз 
капиталы 

дополнительный за лог - қосымша кепілзат
дополни тельный источник дохода - табыс тың қосым-
ша қайнар көзі

дополнительный капитал - қосымша капитал
дополнительный капитал банка - банкінің қосымша 
капиталы

до полнительный комиссионный сбор по ипотеч-
ным ссудам - ипотекалық несие бойынша қосымша 
комиссиялық алым

дополнительный кур совой бюллетень - қосымша ба-
ғамдық бюллетень

дополнительный лимит - қосымша лимит
дополнительный налог - қосымша салық 
дополни тельный налог на доходы от инве стиций 

- инвестициядан алынған табысқа салынатын қосым-
ша салық
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дополнительный пай - қосымша пай, қосымша үлес-
пұл, қосымша жарнапұл

дополнительный платеж - қосымша төлем
дополнительный подоходный налог - қосым ша табыс 
салығы

дополнительный подсчет суммы налога - са лық со-
масын қосымша есептеу

дополнительный поручитель - қосымша ке пілгер
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

допуск - рұқсаттама (1. шарт талаптары бо йынша 
жеткізілетін тауардың белгіленген мөлшерден 
ауыт қуы ның ұйғарынды шегі; 2. компанияның бир-
жа да ғы акцияларының мойындалуы, осы ак ция лар-
дың бағамын бел гі леу, мұның өзі биржада ак ция лар-
дың ба ға сын белгілеу үшін негіз болып табылады)

допуск акций к котировке на бирже - акцияларды 
биржадағы баға белгіленіміне жіберу

допуск к государственной тайне - мем ле кет тік құ пия-
ға рұқсаттама 

допуск к регистрации на бирже - биржада тіркеуге 
рұқсаттама

допуск к секретной работе - құпия жұмысқа рұқсат-
тама

допуск к участию в биржевых операциях - бир жалық 
операцияларға қатысуға рұқ сат та ма 

допуск на потери - шығасыға жол беру
допуск на потери от кредитной деятельнос ти - кре-
дит қызметінен шығасыға жол беру

допуск на фондовую биржу - қор биржасына жіберу
до пуск ценной бумаги к официальной торгов-
ле на фондовой бирже - бағалы қағазды қор 
биржасындағы ресми саудаға жіберу

допуск ценной бумаги к регистрации на фондовой 
бирже - бағалы қағазды қор биржасында тіркеуге 
жіберу

допуск цен ной бумаги на фондовую биржу - бағалы 
қағазды қор биржасына жіберу

допуск ценных бумаг - бағалы қағаздарға рұқсат
допуск ценных бумаг к официальной торговле - ба-
ға лы қағаздарды ресми саудаға жіберуге рұқ сат та ма

допуск ценных бумаг на фондовую биржу - бағалы 
қағаздарды қор биржасына жіберуге рұқсаттама

допускаемое сальдо - рұқсат етілетін қалдық
до пускать иностранное владение боль шин ст вом 
иностранных акций - шетелдік ак   ция  лар  дың көбін 
шетелдік иеленуге рұқсат ету

допускать не платеж - төлем төлемеуге рұқсат ету
допускать овердрафт - овердрафтқа рұқсат ету
допускать свободное колебание курса фунтов стер-
лингов - стерлинг фунт бағамының ер кін ауытқуына 
рұқсат ету

допускать ценную бумагу к официальной торговле 
на фондовой бирже - бағалы қа ғаз ды қор бир жа сын-
да ғы ресми саудаға жі беру

допустимое движение цен в течение дня - ба  ға  ның 
бір күн ішіндегі ұйғарынды қоз ға лы сы

допустимое отклоне ние веса и пробы монеты от 
стан дарта - мəнет салмағы мен сы на ма сы ның стан-
дарттан ұйғарынды ауытқуы

допустимое отклоне ние массы монеты - мə нет мас-
сасы ның ұйғарынды ауытқуы

допустимое отклоне ние чистоты металла в монете - 
мəнеттегі металл тазалығының ұй ға рын ды ауытқуы

допустимые затраты - ұйғарынды шығын
допустимые издержки - ұйғарынды шығын
допустимые повреждения банкнот - банк нот тың 
ұйғарынды шекте бүлінуі

допустимый предел колебаний валютного курса - 
валюта бағамы ауытқымасының ұй ға рын ды шегі

допустимый предел колебаний цен - баға ауыт қы ма-
сы ның ұйғарынды шегі

допустимый размер долга - борыштың ұй ға рын ды 
мөлшері, борыштың мүмкіндікті мөлшері

допустимый риск - ұйғарынды тəуекел (қатер)
“допущение по неинкассированным счетам к полу-
чению” - “инкассоланбаған шоттар бойынша алуға 
рұқсат ету”

допу щенный к котировке - баға белгіленіміне жібе-
рілген

допущенный к официальной торговле на фон-
довой бирже - қор биржасындағы ресми саудаға 
жіберілген

допущенный к продаже - сатуға жіберілген 
доработанные планы компенсационного финанси-
рования - өтемақылы қар жы лан ды ру дың пы сық тал-
ған жоспары

доразмещение ценных бумаг - бағалы қағаз дарды 
жете орналастыру

дорогие деньги - қымбат ақша (несиенің есеп тік мөл-
шер ле ме сінің орталық банктер тарапынан жо ға ры-
ла ты луы, коммерциялық банктер үшін мін дет те ме-
лік нормалардың өсуі, олардың мем ле кет тік бағалы 
қа ғаз дар ды тиімді сатуы себепті несие ақшасының 
қымбаттауы)

дороговизна - қымбатшылық
дороговизна кредита - несиенің қымбатшы лығы
дорогой - қымбат
дорогой кредит - қымбат кредит
дорогостоящий - қымбат тұратын
дорожание репутацией - беделін биік ұстау, беделін 
ардақтау

дорожные фонды - жол қорлары (жалпы пай да ла ну-
да ғы автомобиль жолдарын ұстау, жөндеу, қай та 
құру, салумен байланысты шығындарды қар жы лан-
дыру үшін құрылған бюджеттен тыс мем ле кет тік 
қорлар)

дорожный аккредитив - жол аккредитиві
дорожный кредитный чек - кредиттік жол чегі
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дорожный чек - жол чегі (халықаралық есеп айырысу-
да негізінен туристерді валютамен қамтамасыз ету 
құралы ретінде пайдаланылатын төлем құжаты)

досрочная вы плата долга - борышты мерзімінен 
бұрын төлеу

досрочная оплата векселя - вексельдің мерзімінен 
бұрын төлемақысы

досрочно опла ченный акцептованный вексель - 
мерзімінен бұрын төленген акцептелген вексель

досрочное взымание кредитов - несиені мерзімінен 
бұрын өндіріп алу

досрочное взыскание ссуд - несиені мер зі мі нен бұрын 
өндіріп алу

досрочное использование опциона - опционды мерзі-
мінен бұрын пайдалану

досрочно погашенная обли гация - мер зі мі нен бұрын 
өтелген облигация

досрочное погашение - мерзімінен бұрын өтеу 
досрочное пога шение долга - борышты мер зі мі нен 
бұрын өтеу

досрочное погашение кредита - кредитті мерзімінен 
бұрын өтеу

досрочное пога шение основного долга - не гіз гі бо-
рышты мерзімінен бұрын өтеу

досрочное пога шение ссуды - несиені мер зі мі нен 
бұрын өтеу 

досрочное погашение суммы долга - борыш сомасын 
мерзімінен бұрын өтеу 

досрочное прекращение договора - шарттың мерзі мі-
нен бұрын тоқтатылуы

досрочное расторжение договора - шартты мерзімі-
нен бұрын бұзу 

досрочное регулирование ссудного счета - несие шо-
тын мерзімінен бұрын ретке келтіру

досрочное рефинан сирование - мерзімінен бұ рын 
қайта қаржыландыру

досрочное рефинансирование облигаций- облигация-
ларды мерзімінен бұрын қайта қаржыландыру 

досрочное рефинансирование облигаций путем вы-
пуска новых облигаций - жаңа облигациялар шы ға-
ру арқылы облигацияларды мерзімінен бұрын қайта 
қаржыландыру 

до срочные платежи от клиентов - клиенттерден мер-
зі мінен бұрын төленетін төлемдер

досрочный акцепт - мерзімінен бұрын акцепт 
(ризалық)

досрочный выкуп об лигации - облигацияны мерзі мі-
нен бұрын өтеуін төлеп алу

досрочный выпуск новых ценных бумаг для заме-
ны займа - қарызды алмастыру үшін жаңа бағалы 
қағаздарды мерзімінен бұрын шығару

досрочный выпуск новых ценных бумаг для рефи-
нансирования - қайта қаржыландыру үшін жаңа ба-
ға лы қағаздарды мерзімінен бұрын шығару

досрочный платеж - мерзімінен бұрын төле не тін төлем
досрочный платеж в погашение долга - борышты 
өтеуге мерзімінен бұрын төленетін төлем

доставать деньги - ақша табу
доставка против выплаты - төлем орнына жү ретін 
жеткізіп беру (бағалы қағаздарды сатып алушы 
клиенттің банкіне қолма-қол ақша түрінде төлемге 
айырбас ретінде жеткізіп беру)

доставка против наличных - қолма-қол ақша орнына 
жүретін жеткізіп беру

достаточное покрытие - жеткілікті өтем
достаточное покрытие чека - чектің жеткі лік ті өтемі
достаточность документов - құжаттардың 
жеткіліктілігі

достаточность дохода - табыстың жет кі лік тілігі
достаточность капитала - капиталдың жет кі ліктілігі
достаточность капитала банка - банк ка пи та лының 
жеткіліктілігі

достаточность собственного капитала - мен шікті 
капиталдың жеткіліктілігі

достаточный - жеткілікті
достаточный аванс - жеткілікті аванс (ал ғы төлем)
достаточный залог - жеткілікті кепілзат
достаточный уро вень самофинансирования - өзін-
өзі қаржыландырудың жеткілікті деңгейі

достигать пика - шырқау шыңына жету (бағам туралы)
достижения экономические - экономикалық жетіс-
тіктер

достоверная финансовая информация - се нім ді 
қаржы ақпараты 

достоверность - растық, сенімділік, анықтық
достоверность информации - ақпараттың растығы
достоверность источника - дереккөздің рас тығы
достоверность паритета покупательской способно-
сти валют - валютаның сатып алуға жарамдылығы 
тепе-теңдігінің растығы

достоинство - 1) қадыр-қасиет; 2) құн, құн ды лық
достоинство банкноты - банкнот құны 
достоинство монеты - тиын құны, шақа құны, мəнет 
құны, ақша құны

достоинством 2 пенса - құны 2 пенстік
достоинством пол пенни - құны жарты пеннилік 

(Ұлыбритания)
достоинством 15 центов - құны 15 центтік
достояние - дəулет, байлық; игілік
достояние отца семейства - əулет əкесінің дəу ле ті 

(жаргон сөз: аса беделді ірі кə сіп орын дар шы ға ра-
тын акциялардың түрі)

доступ к информации - акпаратқа қол жеткізу
доступ к компьютерной сети - компьютер желісіне 
кіру

доступ к кредиту - несиеге қол жеткізу
доступ к рынку банками - банктердің на рық қа кіруі
доступ к ссуде - несиеге қол жеткізу 
доступ к счету - шотқа қол жеткізу 
доступ на бан ковский рынок - банк на ры ғы на қол 
жеткізу

доступ на миро вые рынки - дүниежүзілік (əлемдік) 
нарыққа қол жеткізу 

доступ на рынок - нарыққа қол жеткізу
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доступ на рынок денег - ақша нарығына қол жеткізу
доступ на рынок капитала - капитал на ры ғы на қол 
жеткізу

доступ ная цена - қолжетімді баға
доступность - қол жетімділік, қол жететіндік
доступность валюты - валютаға қол же те тіндік
доступ ность и условия кредита - кредиттің 
қолжетімдігі мен жағдайы

доступность кредита - кредиттің қолжетімдігі
доступные активы - қолжетімді активтер
доступный кредит - қолжетімді кредит
доступный остаток - қолжетімді қалдық
доступный рынок - қолжетімді нарық
досье - құжаттама
досье владельца банковской карточки - банк карточ-
касын иеленушінің құжаттамасы

досье заемщика - қарызгердің құжаттамасы
досье заявочное - өтінім құжаттамасы 
досье по банковской ссуде - банк несиесі бойынша 
құжаттама

дотационный капитал - демеуқаржылық капитал
дотационный фонд - демеуқаржы қоры
дотация - дотация, демеуқаржы (1. өнімді өндіру мен 
өткізуге жұмсалған шығын алын ған пайдамен, та-
быспен өтелмейтін залалды кəсіпорындарды қар-
жы лай қолдау үшін бюджеттен бөлінетін ақ ша лай 
қа ра жат; 2. жоғары тұрған бюджеттен тө  мен  гі 
бюджеттерге олардың кірісі мен шығысы ара сын-
да ғы алшақтықты жабу үшін берілетін ақшалай қа-
ра жат; 3. мем ле кет тің залалды өтеу үшін не басқа 
да мақ сат тар ға арнап азаматтарға, жекелеген 
ұйым  дар  ға қосымша төлем ретінде беретін ақ ша-
лай жəрдемі)

дотация бюджетная - бюджеттік демеуқаржы
дотация государственная - мемлекеттік де меу қаржы
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 демеу-
қар жы беру

дотирование из бюджета - бюджеттен де меу қаржы 
беру

доход - табыс, кіріс (1. қайсыбір қызметтің нə ти же-
сін де алынатын ақшалай немесе өзге құндылықтар; 
2. өткізілген өнім мен көрсетілген қызметтің, орын-
дал ған жұ мыс тың құны жəне жұмсалған шығын 
ара сындағы айырма ретінде алынатын өндірістік-
шаруашылық қызмет нəтижесі; 3. бағалы қағаздың 
иеленушілеріне оның ағымдағы бағасының пайызы 
түрінде тө ле не тін дивиденд немесе пайыз)

доход агентский - агенттік табыс 
доход акционера - акционердің табысы
доход банка - банк табысы

доход без учета прироста или падения стоимости 
ценных бумаг - бағалы қағаздар құ ны ның өсуі мен 
құлдырауы есептелмеген табыс

доход биржи - биржа табысы
доход брутто - жалпы табыс (тиісті шығыны есеп-
телмей, инвестицияның нəтижесі ре тін де алынған 
жалпы пайда)

доход брутто по ценным бумагам - бағалы қа ғаздар 
бойынша жалпы табыс

доход брутто-процентный - жалпы-пайыздық табыс
доход будущих лет - болашақ жылдар табысы
доход будущих периодов - болашақ кезеңге жат қы зы-
ла тын кіріс, алдағы кезеңге жат қы зы ла тын табыс

доход бюджета - бюджет кірісі
доход бюджета от реализации государственного 
имущества - мемлекеттік мүлікті өт кі зу ден түскен 
бюджет кірісі

доход бюджета от реализации невостребованных 
грузов на транспорте - көлікте із деу сіз жүктерді 
өткізуден түскен бюджет кірісі

доход бюджета от реализации нерозданных почто-
вых отправлений - таратылмаған пош та жө нел тім-
де рін өткізуден түскен бюджет кірісі

доход в виде процента - пайыз түріндегі табыс
доход в виде процентов на вло женный капитал - са-
лын ған капитал пайыздары түріндегі табыс

доход в денежном выражении - ақшалай тұл ға да ғы 
табыс

доход в иностранной валюте - шетел валютасына 
шақ қандағы табыс 

доход в расчете на акцию - акцияға шағып есептелген 
табыс

доход в форме дивидендов - дивидендтер тү рін де гі 
табыс

доход в форме дивидендов, поступающий от юриди-
ческого лица-резидента - резидент-заң ды тұлғадан 
түскен дивиденд ны са нын да ғы табыс

доход в форме дисконта - дисконт ны са нын да ғы табыс
доход в форме наличности - қолма-қол ақша ныса-
нын дағы табыс

доход валовой - жалпы табыс
доход вторичный - қайталама табыс
доход годовой - жылдық табыс
доход государства - мемлекет кірісі
доход государственного бюджета - мем ле кет тік бюд-
жет кірісі

доход государственный - мемлекеттік табыс, мемле-
кет тік кіріс

доход денежный - ақшалай табыс
доход для владельца ценных бумаг - бағалы қағаз дар-
ды иеленушіге арналған табыс

доход денежный - ақшалай табыс
доход дилера - дилер табысы
доход дискреционный - дискрециялық табыс (тұ ты-
ну шы ның таза табысының салық тө ленгеннен кейін 
өз қалауынша жұмсауына ар налған бөлігі)

доход для владельца ценных бумаг - бағалы қағаз-
дарды иеленушіге арналған табыс
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доход для исчисления пенсионных выплат из го-
сударственного выплатного пенсион ного фонда 
- мемлекетік зейнетақы тө леу қо ры нан зейнетақы 
төлемін есептеуге ар нал ған табыс

доход до вычета налогов - салықтар ше ге ріл ген ге 
дейінгі табыс

доход до вычета налогов и процентов - са лық  тар мен 
пайыздар шегерілгенге дейінгі табыс

доход до уплаты налогов - салықтар тө лен ген ге де йін-
гі 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 за услуги - көрсетілген қызмет үшін алын ған 
табыс

доход закрепленный - бекітілген табыс
доход зарегистрированный - тіркелген табыс
доход заявлений - мəлімдемелерде көрсетілген табыс
доход заявленный - мəлімделген табыс
доход и вычеты по долгосрочным контрактам - ұзақ 
мерзімді келісімшарт бойынша алынған табыс пен 
жасалған шегеріс

доход из зарубежного источника - шетелдік кіріс 
көзінен алынатын табыс

доход из казахстанского источника - қа зақ стан  дық 
кіріс көзінен алынатын табыс

доход курсовой - бағамдық табыс
доход инвестиционный - инвестициялық табыс (ба ға-
лы қағаздардан, басқа да инвес тициялардан алынған 
табыс: дивиденд, па йыз, опциондық сыйлықақы, ро-
ялтиден не аннуитенттен алынған табыс, акциялар, 
облигациялар, фьючерстер, асыл тастар бойынша 
күрделі пайда)

доход исчисленный - есептелген табыс
доход комиссионера - комиссияшы табысы
доход конечный - түпкілікті табыс
доход косвенный - жанама 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 (адамдар тобының жиынтық 
табысын олардың санына бөлу жолымен есептелген 
орташа табыс)

доход на инвестиции - инвестицияға шақ қан да ғы та-
быс (1. капитал жұм са лы мы нан алын ған өзіндік та-
быс; 2. компанияның ті ке лей өндірістік қызметінен 
емес, сыртқы жұм салымынан алынған табысы)

доход на капитал - капиталға шаққандағы табыс
доход наивысший - ең мол табыс
доход накопленный - жинақталған табыс
доход наличный - нақты табыс, қолма-қол ақшалай 
табыс

доход на личными в расчете на акцию - акцияға 
шағып есептегендегі қолма-қол ақшалай табыс 

доход населения - халық табысы
доход натуральный - заттай табыс
доход национальный - ұлттық табыс (амортизация-
ны шегергенде ел экономикасы шең берінде алынған 
барлық табыстың жылдық сомасы)

доход начисленный - есептелген табыс
доход, не подлежащий налогообложению - са лық са-
лынбайтын табыс

доход, не связанный с получением процентов - па-
йыз алумен байланысты емес табыс

доход незаработанный - еңбексіз табылған табыс, 
аққұла табыс

доход нематериальный - бейматериалдық табыс
доход неналоговый - салықсыз табыс
доход, необлагаемый налогом - салық салынбайтын 
табыс

доход нетрудовой - аққұла табыс, еңбекпен та  был -
ма ған табыс, еңбексіз табыс, еңбек етпей тапқан 
табыс (жеке тұлғаның еңбек етпей алған табысы; 
пайыз, дивиденд немесе рента түрінде, яғни жалақы 
түрінде емес, мен ші гін де гі активтердің есебінен 
алатын табысы)

доход нетто - таза табыс (барлық шығыны есептеліп, 
инвестицияның нəтижесі ретінде алынған пайда)

доход номинальный - атаулы табыс
доход облагаемый - салық салынатын табыс
доход, облагаемый нало гом - салық салынатын табыс
доход, облагаемый налогом на сверхприбыль - үсте-
ме пайда салығы салынатын табыс

доход основной - негізгі табыс
доход от акций - акциялардан алынған табыс
доход от банков ских активов - банк активтерінен 
алынған табыс

доход от беспроцент ных инвестиций - пайызсыз ин-
вестициялардан алынған табыс

доход от биржевых операций - биржа операциялары-
нан алынған табыс

доход от владения активами - активтерді иеленуден 
алынған табыс

доход от владения имуществом - мүлікті иеленуден 
алынған табыс

доход от внереализационных операций - өт кі зуден 
тыс операциялардан алынған табыс

доход от долгосрочного роста рыночной стоимо-
сти активов - активтердің нарықтық құнының ұзақ 
мерзімді өсуінен алынған табыс

доход от дол госрочных облигаций - ұзақ мерзімді об-
лигациялардан алынған табыс

доход от заграничных инвестиций - шетелдік инве-
стициялардан түскен табыс
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доход от запродаж - күнібұрын сатудан түскен табыс
доход от земли - жерден алынған табыс
доход от инвестиций - инвестициялардан алынған 
табыс

доход от иностранных инвестиций - шетелдік инвес-
тициялардан түскен табыс

доход от капитала - капиталдан алынған табыс
доход от капита ловложений - күрделі жұмсалымнан 
алынған табыс

доход от краткосрочных вложений - қысқа мерзімді 
жұмсалымнан алынған табыс

доход от неосновной деятельности - негізгі емес 
қызметтен алынған табыс

доход от нетто-процентов - таза пайыздан алынған 
табыс

доход от облигаций - облигациялардан алын ған табыс
доход от облигаций акционерной компании - 
акционерлік компанияның облигацияларынан 
алынған табыс

доход от обмена ва люты - валютаны айырбас таудан 
алынған табыс

доход от общей суммы баланса - теңгерімнің жалпы 
сомасынан алынған табыс

доход от обыкновенных акций - кəдімгі ак циялардан 
түскен табыс

доход от операции “кросс-овер” - “кросс-овер” опера-
циясынан түскен табыс

доход от операций с иностранной валютой - ше тел-
дік валютамен жасалатын операциялардан түскен 
табыс 

доход от операций с капиталом - капиталмен жасала-
тын операциялардан түскен табыс

доход от основной деятельности - негізгі қыз мет тен 
алынған табыс

доход от основных вкладов - негізгі салымдардан 
алынған табыс

доход от передачи активов на безвозмездной основе 
или по заниженной стоимости - активтерді өтеусіз 
не гіз де немесе құнын тө мен де тіп беруден түскен табыс

доход от портфеля цен ных бумаг - бағалы қағаздар 
қоржынынан алынған табыс

доход от посреднической деятельности - дел дал дық 
қызметтен түскен табыс

доход от предпринимательской деятельнос ти - кəсіп-
кер лік қызметтен түскен табыс

доход от прироста капитала - капитал өсі мі нен алын-
ған табыс

доход от прироста капитала, зависящий от сроков 
платежа - капитал өсімінен алынған төлем мерзіміне 
тəуелді табыс

доход от прироста стоимости при реализации акти-
вов - активтерді өткізу кезінде құ нын өсіруден түскен 
табыс

доход от продаж - сатудан алынған табыс
доход от процентов - пайыздан алынған табыс
доход от процентов по ценным бумагам - ба ға лы қа-
ғаз дар бойынша пайыздан түскен табыс

доход от реализации - өткізуден түскен табыс
доход от реализации акций - акцияларды өт кі зу ден 
түс кен табыс

доход от реализации услуг - қызмет көр се ту ден түскен 
табыс

доход от рекламы - жарнамадан түскен табыс
доход от роялти - роялтиден түскен табыс
доход от снижения провизии - провизияны төмен де ту-
ден алынған табыс

доход от собственности - меншіктен түскен табыс
доход от торговли иностранной валютой - шетел 
валютасының саудасынан алынған табыс

доход от траста - сенімгерлік қордан түскен табыс 
доход от финансирова ния - қаржыландырудан алын-
ған табыс

доход от франкированных инвестиций - алдын ала 
төленген инвестициялардан түскен табыс

доход от франшизы - франшизадан түскен табыс 
доход от ценной бумаги при ее погашении - ба ға лы 
қағаздан оны өтеу кезінде алынған табыс

доход от ценных бумаг - бағалы қағаздардан алынған 
табыс

доход от ценных бумаг с фиксированным процентом 
- пайызы тиянақталған бағалы қағаздардан алынған 
табыс

доход от экспорта - экспорттан түскен табыс
доход пассивный - пассив табыс
доход первичный - бастапқы табыс
доход первоначальный - алғашқы табыс
доход по акциям - акциялар бойынша табыс
доход по вкладам - салым ақша бойынша табыс
доход по дивидендам - дивиденд бойынша табыс
доход по облигациям - облигациялар бойынша табыс
доход по пря мым инвестициям - тікелей инвестиция 
бойынша алынған табыс

доход по трастовым операциям - сенімгерлік опера-
циялар бойынша алынған табыс

доход по финансо вому активу до вычета налогов 
- салық шегерілгенге дейін қаржы активі бойынша 
алынған табыс

доход по ценной бумаге после вычета налогов 
- салықтар шегерілгеннен кейінгі бағалы қағаз бо-
йынша алынған табыс

доход по ценной бумаге при ее погашении - бағалы 
қағаздан оны өтеу кезінде алынған табыс

доход по ценным бумагам - бағалы қағаздар бойынша 
алынған табыс

доход по ценным бумагам, вы раженный в виде 
процентной ставки - бағалы қағаздар бойынша 
пайыздық мөлшерлеме түрінде тұлғаланған табыс

доход по ценным бумагам, выраженный в форме 
процентной ставки - бағалы қа ғаз дар бойынша па-
йыз дық мөлшерлеме нысанында тұлғаланған табыс

доход побочный - жанама табыс 
доход, подлежащий налогообложению - са лық 
салынуға тиіс табыс

доход, подлежащий обложению налогом - са лық са-
лы ну ға тиіс табыс
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доход, получаемый от управленческих финансовых 
и страховых услуг - бас қа ру шы лық қаржы жəне сақ-
тандыру қызметін көр се ту ден алынатын табыс

доход, получаемый по ценным бумагам - ба ға лы қа-
ғаздар бойынша алынатын табыс 

доход, полученный от оказания посреднических ус-
луг - делдалдық қызмет көрсетуден алын ған табыс

доход, полученный от операций купли-продажи - са-
тып алу-сату операцияларынан алын ған табыс

доход, полученный от процентов - пайыздан алынған 
табыс 

доход, полученный от реализации - өткізуден алын-
ған табыс

доход, полученный от торговли валютой - валютамен 
сауда жасаудан алынған табыс 

доход, по лученный по ценным бумагам до их вы-
купа - бағалы қағаздар бойынша оларды өтеуін тө ле-
ген ге дейінгі алынған табыс

доход после уплаты налогов - салықтар төленгеннен 
кейінгі табыс

доход премиальный - сыйлықақылы табыс
доход при досрочном погашении - мерзімінен бұрын 
өтеу кезіндегі табыс

доход, превышающий уровень инфля ции - инфляция 
деңгейінен асып түсетін табыс

доход процентный - пайыздық табыс
доход располагаемый - иемденетін табыс (салық тө-
лен геннен кейін қалған табыс)

доход реальный - нақты табыс
доход реинвестированный - кері ин вес ти ция лан ды-
рылған табыс, қайта инвестиция лан ды рыл ған табыс

доход с облигации - облигациядан түскен табыс
доход сбербанков - жинақ банктерінің табысы
доход скорректированный - түзетілген табыс
доход, скор ректированный с учетом инфляции - ин-
фляцияны ескере отырып түзетілген табыс

доход скрытый - жасырылған табыс, жасырын табыс
доход со вклада - салымнан түскен табыс
доход совокупный - жиынтық табыс
доход среднегодовой - жылдық орташа табыс
доход среднедушевой - жан басына шақ қан да ғы табыс
доход средний - орташа 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, қазы на лық 
кіріс

доход целевых бюджетных фондов - мақсатты 
бюджеттік қорлардың кірісі

доход, эквивалентный доходу по промышленным 
облигациям - өнеркəсіптік облигациялар бойынша 
алынған табысқа баламалы табыс

доход эмиссионный - эмиссиялық табыс

доходная инвестиционная компания - табыс ты ин-
вестициялық компания

доходная облигация - табысты облигация (1. ұлттық 
жинақ ақша жүйесінің табысты облигациясы; 
2. компанияның өмірді сақтандыру бойынша шы-
ғар ған, сатып алушысына белгілі бір кезең бойына 
қар жы лай табыс кепілдігін беретін, сондай-ақ осы 
уа қыт өткеннен кейін не қайтыс болған жағдайда 
қа ра жат тың өтемін алуға да кепілдік беретін об-
лигациясы)

доходная промышленная облигация - өнер кə сіптік 
табысты облигация

доходная часть бюджета - бюджеттің кіріс бө лігі
доходность - табыстылық, кірістілік (1. ин вес ти ция лық 
жобалардың, ақшалай қа ра жат ты оңтайлы ор на-
лас ты ру дың, жылжымайтын жəне жылжитын 
мү лік ті пай да ла ну дың пайдалылығы; 2. пайда мен 
са лын ған ка пи тал дың арақатынасымен өлшенетін 
пай да лы лық)

доходность акции - акцияның табыстылығы
доходность банковских активов - банк активтерінің 
табыстылығы 

доходность векселей - вексельдердің та быс ты лығы
доходность возрастающая - өсіңкі табыс ты лық
доходность государственных долговых обязательств 

- мемлекеттік борыштық міндеттемелердің та быс ты-
лы ғы 

доходность го сударственных облигаций, приведен-
ная к эквивалентной доходности корпорационных 
облигаций - мемлекеттік облигациялардың кор по ра-
ция лық облигациялардың баламалы та быс ты лы ғы на 
келтірілген табыстылығы

доходность государственных ценных бумаг - мем ле-
кет тік бағалы қағаздардың табыстылығы

доходность дивидендная - дивидендтік табыстылық
доходность дисконтной облигации, приведенная к 
купонной форме - дисконттық облигацияның ку пон-
дық нысанға келтірілген табыстылығы

доходность дисконтной ценной бумаги - дисконттық 
бағалы қағаздың табыстылығы

“доходность до катастрофы” - “апатқа дейінгі табыс-
ты лық”

доходность до момента погашения - өтеу сəтіне 
дейін гі табыстылық

доходность до наступления са мого худшего” - “ең на-
шар жағдай басталғанға дейінгі табыстылық”

доходность до скорректированного минимального 
срока погашения - өтеудің тү зе тіл ген ең аз мер зі мі-
не дейінгі табыстылық

доходность долгосрочных инвестиций - ұзақ мерзімді 
инвестициялардың табыстылығы

доходность евробондов - евробондтардың табыс ты-
лығы

доходность за опреде ленный период времени - бел гі-
лі бір уақыт кезеңіндегі та быс ты лық

доходность инвестированного капитала - инвес ти-
ция ланған капиталдың табыстылығы
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доходность к погашению - өтеуге жеткізетін табыс-
тылық

доходность купонных доходов - купондық кі ріс тің 
табыстылығы 

доходность на момент погашения облигации - обли-
гацияны өтеу сəтіндегі табыстылық

доходность облигации - облигацияның табыс тылығы
доходность облигации, рас считанная до перво-
го срока погаше ния - облигацияның бірінші өтеу 
мерзіміне дейін есептелген табыстылығы

доходность облигации, рас считанная до среднего 
срока погашения - облигацияның өтеудің орташа 
мер зі міне дейін есептелген табыстылығы

доходность облига ции, рассчитанная относительно 
сред него срока погашения - облигацияның орташа 
өтеу мерзіміне есептелген табыстылығы

доходность операций на финансовом рынке - қаржы 
нарығындағы операциялардың табыстылығы

доходность положительная - оң табыстылық
доходность постоянного капитала - тұрақты капи тал-
дың табыстылығы

доходность, рассчитанная до про дажи облигации 
компании-эмитенту - эмитент компанияның облига-
циясы сатылғанға дейін есептелген табыстылық

доходность растущая - өскелең табыстылық
доходность реальная - нақты табыстылық
доходность сметная - сметалық табыстылық
доходность суммарных активов - жиынтық актив тер-
дің табыстылығы 

доходность текущая - ағымдағы табыстылық 
доходность финансовых инструментов - қаржы құ-
рал дарының табыстылығы

доходность цен ной бумаги при погашении - бағалы 
қа ғаздың өтеу кезіндегі табыстылығы

доходность ценной бума ги, продаваемой с дискон-
том - дисконтпен сатылатын бағалы қағаздың та быс-
ты лығы

доходность ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар дың та-
быс тылығы

доходные активы банка - банктің табысты активтері
доходные акции - табысты акциялар
доходные облигации - кіріс облигациялары
доходные показатели бюджета - бюджеттің кірістік 
көр сеткіштері

доходные статьи - кіріс баптары
доходные счета - табыс шоттары, кіріс шоттары
доходный - пайдалы, табысты, кірісті
доходный варрант - табысты варрант
доходный кредитовый остаток - табысты кредиттік 
қалдық

доходный фонд - табысты қор
доходы - кіріс, табыс (1. бағалы қағаздың ие сі не тө ле-
не тін дивиденд не оның ағым да ғы ба ға сы нан тү се-
тін пайыз; 2. салым мен депозит бойынша тө ле не-
тін дивиденд не пайыз)

доходы бюджета - бюджет кірісі
доходы государственные - мемлекеттік кіріс

дохо ды компании после выплаты налогов и при-
вилегированных дивидендов в расчете на одну 
обыкновенную ак цию - компанияның салықтар 
мен артықшылықты дивидендтерді төлегеннен кейін 
кəдуілгі бір акцияға шаққандағы табыстылығы

доходы налогоплательщика, облагаемые у источни-
ка выплаты - салық төлеушінің төлем көзінен салық 
салынатын табысы

доходы налогоплательщиков - салық тө леу ші нің та-
бысы

доходы населения - халықтың табысы
доходы нерезидентов из источников в Рес публике 
Казахстана - бейрезиденттердің Қа зақстан Рес пуб-
ли ка сын дағы көздерден алатын табысы

доходы от акций с колеблющимся дивидендом - 
дивиденді ауытқымалы акциялардан алынған кіріс

доходы от обыкновен ных акций - кəдуілгі акциялар-
дан алынған кіріс

доходы от поместья - атақоныстан алынған кіріс
доходы от приватизации - жекешелендіруден түскен 
табыс

доходы от сделок за наличные - қолма-қол ақша үшін 
жасалған мəміледен алынған кіріс

доходы от снижения размеров созданных провизий 
банков - банкілер жасаған про ви зия лар дың мөл ше-
рін төмендетуден тү се тін кіріс

доходы от списания обязательств - мін дет те ме лерді 
есептен шығарудан түсетін кіріс

доходы от уступки требования долга - борышты та-
лап етуді басқаға беруден түсетін кіріс

доходы от финансовых операций - қаржы операция-
ларынан алынған кіріс

доходы от эмиссии ценных бумаг - бағалы қағаз дар-
дың эмиссиясынан түскен табыс

доходы по сомнительным обязательствам - күмəнді 
міндеттемелер бойынша түсетін кіріс

доходы, полученные от компании, уплатившей 
корпорационный налог, и не подлежащие на-
логообложению - корпорациялық салық төлеген 
компаниядан алынған жəне салық салуға жатпайтын 
кіріс

доходы фискальные - қазыналық кіріс
доходы чрезвычайные - төтенше кіріс
дочерние компании банка - банктің еншілес компа-
ния лары

дочерний банк - еншілес банк
дочерняя компания банка, предоставляющая 
определен ный набор услуг - банкінің көрсетілетін 
бел гі лі бір қызметтер жиынын көрсетуші еншілес 
компаниясы

дочерняя компания с большинством принадлежа-
щих акций - тиесілі акциялары көп еншілес ком-
пания

драгоценности - асыл (қымбат) құндылықтар
драгоценность - асыл бұйым, асыл құндылық, қымбат 
құндылық

драгоценные камни - асыл тастар, қымбат тастар
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драгоценные металлы (драгметаллы) - қым бат ме-
талдар, асыл металдар (алтын, кү міс, платина жəне 
платиналы топтағы металдар)

драгоценные природные камни - табиғи асыл тастар
драм - драм (Арменияның ақша өлшемі, 100 лум ға тең)
драфт - драфт (тратта бойынша белгілі бір соманы 
төлеу туралы жазбаша бұйрық)

драфт банкирский - банкирдің драфты
драхма - драхма (Грекияның ақша бірлігі)
драхма - драхма (1. б.з. ҮІІ-ҮІІІ ғ.ғ. Бұхараның ақша 
сарайында шекілген мəнет. Алтын Орда мен Орта 
Азия аймағының елдерінде қол да ныста болған; 
2. Грекияның ақша өл ше мі, 100 лептіге тең)

дренирование резервов - сақтық қорларды анжылау 
(банктегі несие беруге арналған қаражатты қыс-
қар ту жолымен ақшаның босалқы қорын азайту 
əрекеті)

дробить акции - акцияны бөлшектеу
дробление - бөлшектеу
дробление акций - акцияларды бөлшектеу, ак ция лар-
дың ұсақталуы (акционерлік қо ғам ның бір акциясын 
сол тұрпаттағы екі немесе одан көп жаңа акцияға 
айырбастау)

дробление дохода - табысты бөлшектеу, та быс  тың 
ұсақталуы

дробление капита ла - капиталды бөлшектеу, капитал-
дың ұсақталуы

дробление счета - шотты бөлшектеу
другие обязательные платежи - басқа да мін детті 
төлемдер

другие обязательные платежи в бюджет - бюджетке 
басқа да міндетті төлемдер

другие платежи в бюджет - бюджетке басқа да 
төлемдер

дружеская бумага - достық рəуішті қағаз
дружеская касса - достық касса
дружеская нота - достық нота (достық индоссамент 
тұрған кез келген нота)

дружеская сторона - дос тарап
дружеская тратта - достық тратта
дружеский акцепт - достық акцепт (ризалық) (век сель-
ді банкте есепке алу үшін қолайлы ету мақсатымен 
беріледі)

дружеский вексель - достық вексель (ақша нарығында 
аударма вексельдің ақша нарығы құралы ретіндегі 
құндылығын арттыру мақсатымен несиеге қа бі-
лет ті тарап өз индоссаментін жасайтын аударма 
вексель не соған ұқсас төлем талабы)

дружеский индоссамент - достық индоссамент 
(ақша нарығында аударма вексельдің бə се ке ле су-
ге жарамдылығын арттыру мақ  са  ты мен банкінің 
не несиеге қабілетті та  рап  тың аударма вексельді 
немесе өзге де ай  на  лым да ғы несие-ақша құжатын 
индоссолауы)

дружеский переводный вексель - достық аударма 
вексель

дружеский чек - достық чек

дружеское общество - достық қоғам (Ұлыбритания)
дряблая валюта - ұсқынсыз валюта, тұрақсыз валюта
дуализм экономический - экономикалық дуализм 

(бір экономикалық жүйе шеңберінде өндірістің, 
тұтынудың, еңбек нарығының бір мезгілде бір-біріне 
кедергі жасайтын түрлі тəсілдерінің болуы)

дуальный заем - қос валюталы қарыз (1. екі валю-
тамен берілетін несие; 2. пайыз бір валютамен 
төленетін, ал негізгі капитал басқа валютамен 
қайтарылатын жағдай)

дубликат - дубликат, көшірме нұсқа, телқұжат 
(құжаттың екінші не келесі данасы, оның 
көшірмеден өзгеше түрде түпнұсқамен бірдей заң 
күші бар)

дубликат бланка о взносе депозита - де по зит тің жар-
насы туралы бланкінің дубликаты (көшірме нұсқасы)

дубликат векселя - вексельдің дубликаты (кө шірме 
нұсқасы)

дубликат лицензии - лицензияның көшірмесі
дубликат сертификата - сертификаттың кө шір месі
дублон - дублон (Испанияның орта ға сыр лар да ғы ал-
тын шақасы)

дукат - дукат (Венецияда 1284 жылы шекіліп, бүкіл 
Еуропаға таралған аса сапалы алтын шақа, бірінші 
дүниежүзілік соғысқа дейін пайдаланылған 

дунный вексель - дунналық вексель (достық 
вексельдің бейресми атауы)

дутые акции - желбуаз акциялар
“дутые” ценные бумаги - “желбуаз” бағалы қағаздар
“дутый” вексель - “желбуаз” вексель
“дуть против ветра” - “желге қарай үрлеу” (ақша-
несие саясаты қағидаттарының бірі)

душеприказчик - өсиет жүктелуші, өсиетті орындау-
шы (өсиетте көрсетілген алыс-берістерді жүзеге 
асыруға тиіс тұлға)

душеприказчица - өсиет жүктелуші əйел, өсиетті 
орындаушы əйел

дуэль бесшумная - даурықпасыз жекпе-жек, у-шусыз 
жекпе-жек (жаргон сөз: бір корпорация акция ла ры-
ның бақылау пакеті үшін бірнеше кор по ра ция ның 
бəсекелік күресі)

дуэль шумная - даурықпа жекпе-жек (жаргон сөз: 
акциялардың бақылау пакетін сатып алу барысында 
өзінің ниетін жасырмай, тиімді жарнамалау шара-
ларын жүзеге асыратын бəсекелік күрес)

“дыня” - “қауын” (1. тиесілі адамдардың арасында бө-
лін беген, əдеттен тыс көп пайда дегенді біл ді ре тін 
жаргон сөз; 2. кез келген коммерциялық кəсіп нə ти же-
сін де алынған пайда дегенді білдіретін жаргон сөз)

дью-дилидженс / дью-дилижанс - дью-дилидженс / 
дью-дилижанс (батыс ин вес тициялық банктерінің 
жұмысында жо ба ның күтпеген жағдайлардан ба-
рынша аз қор ғалуын қамтамасыз етуге тиіс іс-қи-
мыл дар дың жиыны)

“дьюрейшн” - “дьюрейшн” (облигацияның па йыздық 
тəуекелінің шамасы - бағаның ағым да ғы құнына 
негізделген өтеудің орташа өлшемделген мерзімі)
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дюрация Маколея - Маколей дюрациясы (өтеуге 
дейінгі нақты мерзімді жақсы ба ға лау үшін ку пон-
дық мөлшерлеме мөлшерін ескере отырып, облига-
цияны өтеуге дейінгі мерзімге түзету енгізу тəсілі)

дюрация обязательств - міндеттемелердің дюра-
циясы

дюрация обязательств банка - банк міндет те ме ле рі-
нің дюрациясы

Евразийский союз государств - Еуразия мемлекеттер 
одағы

евро - еуро (Еуропа одағына мүше мем ле кет тер дің 
бірыңғай валютасы, 1999 ж. 1 қаң тар дан енгізілді)

евроакция - еуроакция (еуронарықтан сырт елдерге 
шығарылатын акция)

Евробанк - Еуробанк (1. еуронарықта əрекет ететін 
халықаралық банк; 2. түрлі елдердің бірнеше бан кі-
ле рінің тұрған елдің банктік реттеуіне ба ғын бай-
тын еншілес банк)

евробонды - еуробонд (бағалы қағаз түрі)
евробоны - еуробона (американ доллары, неміс марка-
сы, басқа да валюталар түрінде шығарылған ұзақ 
мерзімді қарыз)

евробумаги - еуроқағаздар 
евровалюта - еуровалюта (1. Батыс Еуропа елінің бас-
қа елдердің банктерінде ха лық ара лық банк несиесі 
саласында пайдаланылатын валюта құ рал да ры; 
2. Еуропа банк те рі нің бірінің басқа ел бан кі не жер гі-
лік ті валюта түрінде салған қа ра жа ты)

евровалютные депозиты - еуровалюталық депозиттер 
(несие беру үшін пайдаланылатын Еуропа елдерінің 
валютасы түріндегі депозиттер)

евровалютные заимствования развивающихся 
стран - дамушы елдердің еуровалюта түрінде бір-
біріне қарыз беруі

евровалютный рынок - еуровалюта нарығы (ха лық-
ара лық қысқа жəне орта мерзімді несие нарығы)

евровексель - еуровексель (еуровалютамен берілген 
жəне акцептелген вексель) 

еврогульдены - еурогульден (еуро жəне гульден (Ни-
дер лан дының (Голландия) 1999 жылдың 1 қаң та ры-
нан қолма-қол есеп айырысуда пайдаланылған валю-
тасы, 2002 жылдан бастап еуроға ауысты рылды)

евроденьги - еуроақша (еуровалюта түрінде тұл ға-
лан ған жəне халықаралық несие капиталдары на ры-
ғын да айналысқа түсетін қаржы активтері)

евродепозит - еуродепозит (Еуропа елдерінің валюта-
сы түріндегі депозит)

евродоллар - еуродоллар (Еуропа банктерінде орна-
лас тырыл ған АҚШ доллары түріндегі ақшалай 
қаражат)

евродолларовая облигация - еуродолларлық обли-
гация (қарызгердің Еуронарықтан қарыз алғанда 
шығаратын борышқорлық міндеттемелері) 

евродолларовые депозиты - еуродоллар депозиттері 
евродолларовые облигации на предъявителя с фик-
сированной ставкой, обеспеченные британскими 
ценными бумагами - мөл шер ле ме сі тиянақталған, 

Е
ұсынушыға ар нал ған, британ бағалы қағаздарымен 
қамтама сыз етілген еуродолларлық облигациялар

евродолларовые облигации на предъявителя, обе-
спеченные государ ственными ценными бума-
гами - ұсынушыға арналған, мемлекеттік бағалы 
қағаздармен қамтамасыз етілген еуродолларлық об-
лигациялар (Ұлыбритания)

евродолларовый депозитарный сертификат - 
еуродолларлық депозиттік сертификат

евродолларовый заем - еуродолларлық қарыз
евродолларовый рынок - еуродоллар нарығы
евродоллары “овернайт” - “овернайт” еуродоллары
еврозаймы - еуроқарыз (Еуровалюта на ры ғы ның ре-
сурстары есебінен берілетін ха лық ара лық қарыз)

еврозона - еуроаймақ (Еуропа одағының ресми валю-
тасы еуро болып табылатын 17 елін біріктіретін 
валюталық одақ) 

евроиена - еуроиена (басқа елдің банкіне салынған 
жапон валютасы)

евроканадские долла ры - еуроканада доллары (басқа 
елдің банкіне салынған Канада доллары)

еврокапитал - еурокапитал (еуро түріндегі күрделі 
қаржы)

еврокард - еурокард (еуропалық банк жүйесіне қа-
ты су шы елдерде қолданылатын халықаралық несие 
карточкасы)

еврокарточка - еурокарточка (“Еурокард” халық ара-
лық ұйымы (Брюссель) банктер мен ма ман дан ды-
рыл ған компаниялар арқылы шығаратын кредит 
карточкасы) 

евроквота - еуроүлестеме 
евроклир - еуроклир (еурооблигацияларды жа уап кер-
ші лік пен сақтауға, үлестіруге, жеткізіп беруге жəне 
төлеуге арналған компьютерліндірілген клирингілік 
жəне депозитарийлік жүйе) 

евроклиринг - еуроклиринг (1. еуровалюта нары ғын-
да өзара есеп айырысу; 2. ма те риал дық құн ды лық-
тар дың қозғалысын қыс қар ту мақ саты мен жа сал-
ған күрделі жұм са лым жүйесі, мұн да бир жа лық 
операция жазбаша қуаттаумен аяқ та ла ды, ма те-
риал дық құндылықтардың өзін тапсыру мін дет ті 
емес)

еврокоммерческие бума ги - еурокоммерция лық 
қағаздар

еврокоммерческие векселя - еурокоммерция лық век-
сельдер (еуровалюта түріндегі коммерциялық қа-
ғаздар)

еврокредит - еурокредит (еуровалюта түрінде бе рі ле-
тін несие; еуровалюта нарығының қорлары есебінен 
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ірі коммерциялық банктер беретін халықаралық 
қарыз)

еврокредитный рынок - еурокредит нарығы
еврокрона - еурокрона (Чехия, Норвегия, Дания, Шве-
ция елдерінің кронасы мен еуро арасындағы бай-
ланыс)

евролиния - еурожелі (еуровалюта түріндегі несие 
желісі)

евромарка - еуромарка (Еуропа банктерінде орналас-
тырылған неміс маркасы)

евронота - еуронота (еуровалюта нарығын дағы орта 
мерзімді несиелік қағаз)

евронота без физического воплощения - нақты тұл-
ғаланбаған еуронота

евронота без финансового обе спечения - қаржымен 
қамтамасыз етілмеген еуронота

евронота на всю сумму займа - қарыздың бүкіл сома-
сына арналған еуронота

евронота на предъявителя - ұсынушыға арналған 
еуронота

евронота среднесрочная - орта мерзімді еуронота
евронота универсальная - əмбебап еуронота
Евронотная ассо циация - Еуронота қауым дас   тығы
евронотная программа, в которой маржа опре-
деляется относительно американско го прайм-
рейта - америкалық прайм-па рақ қа қатысты айқын-
да ла тын маржа еу ро но та лық бағдарлама 

еврооблигации в иностран ной валюте, эмитиро-
ванные япон ской компанией для японских инве-
сторов - жапон компаниясы жапон инвесторлары 
үшін шығарған шетел валютасы түріндегі еурообли-
гациялар

еврооблигации корпорации “Некст” - “Некст” корпо-
ра циясының еурооблигациялары (Ұлыбритания)

еврооблигации с нулевым купоном - нөл купонды 
еурооблигация

еврооблигации, не обратимые в другие виды цен-
ных бумаг - бағалы қағаздардың басқа түрлеріне 
айналмайтын еурооблигациялар

евро облигации, обеспеченные ипотеками домовла-
дельцев - үй иелерінің ипотекасымен қамтамасыз 
етілген еурооблигациялар

еврооблигации, обмениваемые на обычные акции 
компании-эмитента по определен ному курсу - 
эмитент-компанияның жай акцияларына белгілі бір 
бағам бойынша айыр басталатын еурооблигациялар

еврооблигационный заем - еурооблигациялық 
қарызхат

еврооблигационный оп цион - еурооблигация лық оп-
цион

еврооблигационный рынок - еурооблигация лық нарық
еврооблигация - еурооблигация (еуровалюта түрінде 
шығарылған облигация, бо рыш қор лық міндеттеме)

еврооблигация в австралий ских долларах - Австра-
лия доллары түріндегі еурооблигация 

еврооблигация муниципальная - муниципал дық еу-
рооблигация 

еврооблигация с купонами на приобретение госу-
дарственных облигаций - мемлекеттік облигация-
лар сатып алуға арналған купондары бар еурообли-
гация

евро облигация с купонами на приобрете ние госу-
дарственных ценных бумаг - мем ле кет тік бағалы 
қағаздарды сатып алуға арналған купондары бар еу-
рооблигация

еврооблигация с присоеди ненным варрантом - 
варрантқа жалғастырылған еурооблигация

“Европартнеры” - “Еуросеріктестер” (банк топтары)
Европейская ассоциация рискового капитала - 
Еуропалық тəуекел капиталы қауым дас ты ғы

Евро пейская ассоциация свободной тор гов ли - 
Еуропалық еркін сауда қа уым дас ты ғы

Европейская ассоциация товар ных бирж - Еуро па-
лық тауар биржалары қауымдастығы

Европейская бухгалтерская ассоциация - Еуропа лық 
бухгалтерлік қауымдастығы

европейская валюта - еуропалық валюта
европейская валютная единица (ЭКЮ) - еу ро па-
лық валюта бірлігі (ECU - European Cur ren cy Unіt 
- еуропалық валюта жүйесіне мүше елдер пайдала-
натын аймақтық ха лық ара лық есептік ақша бірлігі, 
қазір пайдаланылмайды)

европейская валютная змея - еуропалық валюта 
ауытқымасы

европейская валютная система (ЕВС) - еу ро па лық 
валюта жүйесі (ЕВЖ) (Еуропа Ода ғы на мүше елдер 
қатысатын ва лю та ның бағамын тұрақтандыру 
жүйесі)

европейская денеж ная единица - еуропалық ақша 
бірлігі

европей ская депозитная расписка на ино странные 
акции - шетел акцияларына еу ро па лық депозиттік 
қолхат

европейская информационная сеть - еуро па лық 
ақпараттық желі

Европейская комиссия - Еуропа комиссиясы, Еуро-
па лық комиссия (Еуропа Одағының заңнамалық 
ак ті лерін əзірлеп, ұсынушы органы; жекелеген үш 
атқарушы органның - Еуропалық көмір жəне болат 
бірлестігінің, Атом энергиясы жөніндегі Еуропа қо-
ғам дас ты ғы ның, Еуропа экономикалық қо ғам дас ты-
ғының бірыңғай атқарушы органы)

европейская композитная валютная единица - 
еуропалық композиттік валюта бірлігі

европейская корзина валют - еуропалық валюталар 
қор жыны

европейская опционная биржа - еуропалық 
опциондық биржа (Амстердам)

европейская расчетная единица - еуропалық есеп 
айырысу бірлігі

европейская система центральных банков - еуропа-
лық орталық банктер жүйесі

европейская составная валютная единица (ЮРКО) 
- еуропалық құрамдас валюта бірлігі (ЮРКО)
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европейская федерация ассоциаций кредитных ин-
ститутов - Еуропалық кредит институттары қауым-
дастықтарының федерациясы

европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК) 
- БҰҰ-ның Еуропалық экономикалық комиссиясы 
(БҰҰ-ның аймақтық ха лық ара лық органы)

Европейский банк развития - Еуропалық даму банкі
Европейский банк реконструкции и развития 

(ЕБРР) - Еуропа жаңғыру жəне даму банкі (ха-
лық аралық қаржы-несие институты, ол өзі 
жұмылдырған ақшалай ресурстардың көмегімен 
Орталық жəне Шығыс Еуропа ел де рі нің нарықтық 
реформаларды жү зе ге асыруына жəрдемдесу мақ са-
тымен құрылған)

Европейский валютный институт - Еу ро па лық валю-
та институты (келешекте Еу ро па лық орталық банк 
ретінде құру ой лас ты рыл ған орган)

Европейский валютный союз - Еуропалық валюта 
одағы (Еуропа Одағына мүше ел дер дің валюталарын 
біріктіру жоспары; қа ты су шы елдердің бірыңғай 
еуро валютасына көшуін ұйымдастыру)

Европейский валютный фонд (ЕВФ) - Еу ро па лық 
валюта қоры (Еуропа елдерінің ха лық ара лық валюта-
қаржы ұйымы)

европейский варрант - еуропалық варрант
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) - Еуропа-
лық инвестициялық банк (Еуропа эконо ми ка лық қо-
ғам дастығының ма ман дан ды рыл ған қаржы-несие 
ұйымы) 

Европейский общий рынок - Еуропалық ор тақ нарық 
европейский опцион - еуропалық опцион (қолданылу 
мерзімі өткен сəтте ғана өткізуге құқық беретін 
опцион)

Европейский парламент - Еуропа парламенті (Еуропа 
Одағының сайланбалы органы)

Европейский платежный союз - Еуропалық төлем 
одағы

Европейский региональный фонд - Еуропа аймақтық 
қоры

Европейский сельскохозяйственный консультаци-
онный и гарантийный фонд - Еуропа ауыл ша руа-
шылық сабағаттық жəне кепілдік қоры

Европейский совет - Еуропалық кеңес, Еуропа кеңесі 
(Еуропа одағының басты органдарының бірі)

Европейский социальный фонд - Еуропа əлеуметтік 
қоры, Еуропалық əлеуметтік қор (Еуропа қоғам дас-
ты ғын жұмыспен қамту мəселелерін шешуге қа ты-
су шы қоры)

Европейский Союз (ЕС) - Еуропа Одағы, Еуропалық 
Одақ (бұрынғы Еуропа қоғамдастығының, одан да 
бұрынғы Еуропа экономикалық қоғамдастығының 
қазіргі атауы; Батыс Еуропаның 12 елін: Бельгия, 
Ұлыбритания, Греция, Дания, Ирландия, Испания, 
Италия, Люксембург, Нидерланд, Португалия, Фран-
ция, ГФР елдерін қамтитын біріккен топ)

Европейский суд - Еуропалық сот (Еуропа Ода    ғы  ның 
заңнамалық жүйесіндегі сот органы)

Европейский фонд валютного сотрудничества 
(ЕФВС) - Еуропалық валюталық ынтымақтастық 
қоры (Еуропалық валюта жүйесі элементтерінің бірі)

Европейский фонд ориентации и гарантий в обла-
сти сельского хозяйства - Еуропалық ауыл ша руа-
шылығы саласындағы бағдар мен кепілдіктер қоры

Европейский фонд развития - Европа даму қоры 
(экономикасы нашар дамыған елдерді қар жы лан-
дыру мақсатымен Еуропа Одағы (Еуропалық ин вес-
ти циялық банк) құрған арнаулы орган)

Европейский фонд развития менеджмента - Еуро па-
лық менеджментті дамыту қоры

Европейский фонд регионального развития - Еуро-
палық өңірлік даму қоры

Европейский фонд социальной поддержки - Еуро-
палық əлеуметтік қолдау қоры

Европейский центральный банк - Еу ро па лық орта-
лық банк

Европейский экономический и валютный союз - 
Еуропалық экономикалық жəне ва лю та лық одақ

Европей ское валютное соглашение - Еуро па лық 
валюталық келісім (1955 ж.)

Европейское сообщество - Еуропа қо ғам дас ты ғы (Еу-
ропа Одағының 1993 жылға дейінгі атауы)

Ев ропейское сотрудничество по вопро сам валют-
ных курсов - Еуропалық валюталық бағам мəсе ле ле-
рі жөніндегі ынтымақтастық

Европейское экономическое пространство (ЕЭП) - 
Еуропа экономикалық кеңістігі (Батыс Еуропадағы 
кеңейтілген экономикалық жаңа бірлестік, 1993 ж.)

Европей ское экономическое сообщество (ЕЭС) - 
Еуро палық экономикалық қо ғам дас тық (ЕЭҚ

европолис - еурополис (Еуропа Одағына мүше ел дер-
дің бірінде сақтандырудың нақты түрі бойынша 
сақтандыру шартының жа са сыл ға нын қуаттайтын 
ресімделген бірыңғай сақ тандыру полисі)

еврорынок - еуронарық (несие капиталда ры ның ха-
лық аралық нарығы, онда барлық операциялар еурова-
лютамен жүзеге асырылады)

еврорынок валютный - валюталық еуро на рық
еврорынок капиталов - капиталдардың еуро нарығы
еврорынок кредитов - кредиттердің еуро на рығы
евросиндицированные кредиты - еуро син ди-
катталған кредит

евросиндицированные ссуды - еуросин ди кат талған 
несие

евросоюз - еуроодақ (бірыңғай нарық құру мақ  са ты-
мен ұйымдасқан Еуропа мемлекет те рі  нің бірлестігі)

евростерлинг - еуростерлинг (Ұлыбритания дан тыс 
жерлердегі банктер қабылдап, пайдаланатын стер-
линг фунт түріндегі депозиттер)

евростерлинговая облигация с нулевым купоном - 
нөл купонды еуростерлингілік облигация

еврофедеральные фонды - еурофедералдық қорлар 
(“ЧИПС” арқылы емес, “Фед уаер” жүйесі (АҚШ-
тағы жəне шетелдегі американ банктері арасында) 
арқылы өтетін еуродоллар)
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еврофранки - еурофранк (еуронарықтарында саты-
латын жəне сатып алынатын Швейцария, Бельгия 
немесе Франция франкі) 

еврочек - еурочек (қолма-қол ақшасыз тө лем  дер үшін 
пайдаланылатын халықаралық стан дарттың чектік 
нысаны)

египетский фунт - египет фунты (Египеттің ақша 
бірлігі)

единая бюджетная классификация - бірың ғай бюд-
жеттік сыныптама 

единая валюта - бірыңғай валюта (Еуропа Ода ғы ше-
карасында барлық жерде қол да ны латын, орталық 
банк шығарған банкноттар мен мəнеттер түріндегі 
валюта)

единая государственная пошлина - бірыңғай мем-
лекеттік баж

единая государственная система делопроизводства - 
іс қағаздарын жүргізудің бірыңғай мемлекеттік жүйесі

единая денежная единица - бірыңғай ақша өлшемі
единая денежная система - бірыңғай ақша жүйесі
единая ев ропейская валюта - бірыңғай еуро па лық 
валюта

единая методика и практика использования до-
кументарных аккредитов - құжат тамалық 
аккредитивтерді пай да ла ну дың бірыңғай əдістімесі 
мен практикасы

единая номенклатура должностей служащих 
(ЕНДС) - қызметшілер лауазымының бірыңғай но-
менклатурасы

единая оптовая цена - бірыңғай көтерме сауда бағасы
единая расценка - бірыңғай бағалық
единая сберегательная книжка - бірыңғай жинақ 
кітапшасы

единая система государственного финансового кон-
троля - 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 - бірың ғай есеп 
пен статистика жүйесі

единая система ценообразования - бірыңғай баға 
белгілеу жүйесі

единая тарифная система (ЕТС) - бірыңғай тарифтік 
жүйе

единая тарифная ставка - бірыңғай тарифтік 
мөлшерлеме

единая финансово-хозяйственная политика - 
бірыңғай қаржы-шаруашылық саясаты

единая цена - бірыңғай баға
единая электронная база данных - бірыңғай 
электрондық деректер базасы

единица - өлшем, бірлік
единица аннуитета - аннуитет бірлігі (ұжым дық 
сақтандыру жағдайында сақтық қорын қорландыру 
бірлігі)

единица биржевая - биржалық бірлік, бир жа лық өлшем
единица валютная - валюталық өлшем
еди ница валюты - валюта бірлігі
единица денежная - ақша өлшемі, ақша бірлігі
единица золота - алтын бірлігі
единица измерения накопления - қор ла ну дың өлшем 
бірлігі

единица измерения налогообложения - са лық 
салудың өлшем бірлігі

единица измерения объекта налога - салық объек ті сі-
нің өлшем бірлігі

единица капитализации - капиталдандыру бірлігі
единица количественная - сандық бірлік
единица накопления - қорланым бірлігі, қор ла ну 
өлшемі (ұжымдық аннуитет қо ры ның үле  сі, ол 
қордың жалпы сомасын қор  ла ну бір  лі  гі  нің санына 
бөлу жолымен ай қын да лады) 

единица налогообложения - салық салу өл ше мі, 
салық салу бірлігі (салық салу ау қы мы ның бірлігі, 
салық базасының сандық көрінісі үшін пайдаланы-
лады)

единица обложения - салық салу бірлігі, са лық өлшемі
единица отчетная - есептеме өлшемі
единица расчетная - есептік бірлік
единица сделки - мəміле бірлігі, мəміле өл ше мі 

(сатып алу-сату мəмілесін жүргізу үшін қажет 
тауардың, бағалы қағаздардың ең аз мөлшері)

единица совокупности - жиынтық өлшемі, жиынтық 
бірлік

единица срочных сделок с золо том в размере 100 
тройских унций - 100 троя унциясы мөлшеріндегі 
алтынмен жасалған мерзімді мəміле бірлігі

единица статистического учета - ста тис ти ка лық есеп 
бірлігі

единица стоимости - құн бірлігі
единица страховой суммы - сақтандыру со ма сының 
өлшемі 

единица счета - шот өлшемі, шот бірлігі
единица счетная - шот өлшемі
единица торговли на биржах - биржалардағы сауда 
бірлігі

единица торгов ли на срочной бирже - мер зім ді 
биржадағы сауда бірлігі

единица управления - басқару бірлігі
единица условная - шартты бірлік
единица учета - есеп өлшемі
единица учетная - есептік бірлік
единица штатная - штат бірлігі, штаттық бірлік
единица эквивалентная - бара-бар бірлік, баламалы 
бірлік, баламалы өлшем, бара-бар өлшем

единица экономическая - экономикалық бірлік
единичная расценка - өлшемдік бағалық, жеке-дара 
бағалық

единичные торги - бірлікті сауда-саттық, жал ғыз 
сауда-саттық

единовременная выплата - бір жолғы төлем (1. бөлік-
бөлігімен емес толық көлемде бір рет төленетін 
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ақша сомасы; 2. зейнетке шы ғар да, не жұмыстан 
қысқарғанда, не сақ тан дырылған адам қайтыс 
болғанда тө ле не тін бір жолғы жəрдемақы; 3. кел ті-
ріл ген зиянды ақшалай өтеу түрі)

единовременная выплата всей суммы по инвес ти-
ци онной программе - ин вес ти ция лық бағ дар ла ма 
бойынша бүкіл соманың бір жол ғы төлемақысы

единовременная нетто-премия - бір жолғы таза 
сыйлықақы

единовременная сумма - біржолғы сома
единовременно выплачивае мая сумма - бір жолғы 
төленетін сома

единовременный доход - біржолғы табыс
единовременный платеж - біржолғы төлем
единовременный страховой взнос - бір жол ғы 
сақтандыру жарнасы

единое валютное пространство - бірыңғай валюталық 
кеңістік

единое вексельное пространство - бірыңғай вексель-
дік кеңістік 

единое депозитарное пространство - бірың ғай 
депозиттік кеңістік 

единое информационное пространство - бір ыңғай 
ақпараттық кеңістік 

единое экономическое пространство (ЕЭП) - бірың-
ғай экономикалық кеңістік (эко но ми ка лық одақ қа 
біріккен бірнеше мемлекет құр ған эконо ми ка лық 
аймақ)

единоличная компания - жекеше компания (ак ция лар-
дың бақылау пакеті бір тұлғаға тиесілі компания)

единоличное имущество - жекеше мүлік
единоличный владелец - жеке-дара иеленуші
единообразие - біркелкілік
единообразие цен - бағалардың біркелкілігі 
единообразная ставка - бір мəнді мөлшерлеме 
единообразный страховой взнос - біркелкі сақтан-
дыру жарнасы 

единственная цена - жалғыз баға, бірден-бір баға 
(делдалға клиент тағайындаған са ту дың немесе са-
тып алудың тұрақты бағасы)

единство бюджета - бюджеттің біртұтастығы
единство власти - өкімет бірлігі, билік бірлігі
единство интересов - мүдде бірлігі
единство кассы - кассаның бір тұ тас ты ғы, кас саның 
жалғыздығы (мем ле кет тік бюд жет тің кассалық 
ат қа ры луын ұйым дас ты ру қа ғи даты, мұн да мем-
ле кет тік бюд жет тің бар  лық кірісі ор та лық 
эмиссиялық бан  кі  де гі қа зы на шы лық тың бірыңғай 
шо ғыр лан ды рыл ған шотына түседі, бар лық бюд-
жет тік шы ғыс осы шоттан жұм са ла ды)

единство покупки и продажи - сатып алу мен сатудың 
біртұтастығы

единство цели - мақсат бірлігі 
единство экономического плана - эконо ми ка лық 
жоспардың біртұтастығы

единые государственные цены - бірыңғай мем лекет-
тік баға

единый баланс - бірыңғай теңгерім
единый государственный реестр налогоплателы-
циков - салық төлеушілердің бірыңғай мемлекеттік 
тізілімі

единый государственный централизован-
ный орган контроля - бірыңғай мем ле кет тік 
орталықтандырылған бақылау органы

единый казначейский счет - бірыңғай қа зы на шы лық 
шот

единый налог - бірыңғай салық
единый наряд - бірыңғай дəргей, бірыңғай өкімдеме
единый отчет о финансовой и оперативной деятель-
ности брокера - делдалдың қаржы жəне оперативтік 
қызметі туралы бірыңғай есеп

единый первичный документ - бірыңғай бас тапқы 
құжат

единый план счетов - шоттардың бірыңғай жоспары
единый план счетов бухгалтерского учета - 
бухгалтерлік есеп шоттарының бірыңғай жоспары 

единый платежный документ - бірыңғай тө лем құжаты
единый список Государственного центра по выпла-
те пенсий - Зейнетақы төлеу жө нін де гі мемлекеттік 
орталықтың бірыңғай тізімі

единый тариф - бірыңғай тариф
единый финансовый план - бірыңғай қаржы жоспары
единый фонд оплаты труда - бірыңғай ең бек ақы қоры
единый чек на производство нескольких платежей - 
бірнеше төлемді төлеуге бір ың ғай чек

ежегодная рента - жыл сайынғы рента (сақ тан ды ру 
компаниялары ұсынатын, жыл са  йын рента алу шы-
ға тұрақты жəне түр лен белі төлем төлеуге ке піл-
дік беретін ке лі сім шарт түрі)

ежегодная страховая рента - жыл сайынғы сақтан ды-
ру рентасы

ежегодное заключение счетов - шоттардың жыл 
сайын ғы қорытындысы

ежегодное общее собрание акционеров - акцио нер-
лер дің жыл сайынғы жалпы жиналысы

ежегодное собрание акционеров - акцио нер лер дің 
жыл сайынғы жиналысы

ежегодное списание сто имости активов - активтер 
құнының жыл сайынғы шегерімі

ежегод ное увеличение кредитования - не сие лен ді ру-
дің жыл сайынғы көбеюі

ежегодный взнос - жыл сайынғы жарна
ежегодный доход - жыл сайынғы табыс
ежегодный отчет - жыл сайынғы есептеме, жыл сайын 
есеп беру

ежегодный отчет, предоставляемый акционерам - 
акционерлерге табыс етілетін жыл сайынғы есептеме

ежегодный отчет, рассылаемый акционерам - акцио-
нерлерге жіберілетін жыл сайынғы есептеме

ежегодный патентный взнос - жыл сайынғы патенттік 
жарна

ежегодный платеж - жыл сайынғы төлем
ежедневная информация о ценах облигаций кор-
пораций на внебиржевом рынке и о брокерах, 
под держивающих рынок по конкретным бума-
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гам - корпорациялар облигацияларының биржадан 
тыс нарықтағы бағасы туралы жəне нақты қағаздар 
бойынша нарықты қолдаушы брокерлер туралы күн 
сайынғы ақпарат

ежедневная калькуля ция резервов - сақтық 
қорлардың күнделікті калькуляциясы

ежедневная офици альная регистрация и публика-
ция цен сделок на Лондонской фондовой бирже 
- Лондонның қор бир жа сын да ғы мəмілелерді ресми 
тіркеу жəне ба ға сын жариялау

ежедневная пере оценка срочных биржевых пози-
ций для учета текущего изменения цен - бағаның 
ағымдағы өзгеруін есепке алу үшін мерзімді 
биржалық жайғасымды күн сайынғы қайта бағалау

ежедневная процедура установления цены на золото 
- алтынның бағасын белгілеудің күн сайынғы рəсімі 
(Лондонда)

ежедневная регистрация валютного курса - валю-
талық бағамды күн сайынғы тіркеу

ежедневная фиксация цены золота - алтын бағасын 
күн сайын тиянақтау

ежедневная цена расчетов - есеп айырысудың күн 
сайынғы бағасы

ежедневно объявляемые банковские котировки по 
продаже иностранной валюты - шетел валюта-
сын сату жөніндегі күн са йын жарияланып тұратын 
банкілік баға бел гі ле ні мі

еже дневное начисление процентов - күн са йын пайыз 
есептеу

ежедневное сальдирование - күнделікті сальдолау, 
қалдықтарды күнделікті шығару

ежедневное сообщение клиенту - клиенттерге күн 
сайынғы хабарлама

ежедневные платежи налога с оборота - айналым 
салығынан төленетін күн сайынғы төлем

ежедневные показатели - күн сайынғы көр сет кіш тер
ежедневный казначейский отчет - күнделікті 
қазынашылық есептеме (есеп беру)

ежедневный курсовой бюлле тень - күн са йын ғы 
бағамдық бюллетень

ежедневный лимит цен - күн сайынғы баға лимиті
ежедневный отчет о финансовом положении - қаржы 
жағдайы туралы күн сайынғы есептеме

еже дневный официальный бюллетень курсов цен-
ных бумаг на Лондонской фондовой бирже - Лон-
дон қор биржасындағы бағалы қағаздар бағамының 
бюллетені

ежедневный расчет наличными - күн сайын қолма-
қол ақшамен есеп айырысу

ежедневный учет - күн сайынғы есеп
ежеквартально - тоқсан сайын
ежеквартальный отчет - тоқсанғы сайын есептеме
ежеквартальный пересмотр цен - бағаны тоқсан са-
йын қайта қарау

ежеме сячная выписка из банковского ли цевого сче-
та клиента - клиенттің банктегі дербес шотынан ай 
сайынғы көшірім

ежемесячная заработная плата - əрайлық жалақы, ай 
сайынғы жалақы

ежемесячная коти ровка - ай сайынғы баға белгіленімі
ежемесячная надбавка - ай сайынғы үс те ме (тауарды 
сақтау үшін өтемді жəне нарықтың реттелуін ын-
таландыру мақ са ты мен бағаны, мақсатты бағаны 
жəне сатушы бағасын ай сайын көбейту)

ежемесячная отчетность - ай сайынғы есеп-қисап
ежемесячно - ай сайын
ежемесячные платежи по займу - қарыз бо йынша ай 
сайынғы төлем

ежемесячный взнос - ай сайынғы жарна
ежемесячный инвестиционный план - ай сайынғы 
инвестициялық жоспар 

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 вы писка из банковского счета - банк 
шотынан ай сайынғы көшірім

еженедельная заработная плата - əрапталық жалақы, 
апта сайынғы жалақы 

еженедельно публикуе мый курс акций - ак ция лар-
дың апта сайын жарияланып тұ ра тын бағамы

еженедельный отчет - апта сайынғы есеп беру (есеп-
теме)

еженедельный отчет министерства финансов - 
қаржы министрлігінің апта сайынғы есеп беруі 
(есептемесі)

“езда свободная” - “еркін сапар”, “ер кін жүру”, “еркін 
жорту” (АҚШ-та шы ға рыл ған жаңа акциялардың 
бір бөлігін шы ға ру шы лар дың өз билігінде қал ды-
руы на тыйым салу практикасы; брокер клиентінің 
ба ға лы “ақша салмай” тез сатып алуы-сатуы прак-
тикасы)

“елец” - “тарақ балық” (2 цент дегенді біл ді ре тін 
жаргон сөз)

емкий рынок - сыйымды нарық
емкость внутреннего рынка - ішкі нарықтың сы йым-
ды лығы

емкость местного рынка - жергілікті на рық тың сы-
йым дылығы

емкость памяти запоминающего устройства - есте 
сақтау құрылғысы жадының сы йым ды лы ғы

естественная нор ма процента - табиғи пайыз нор масы
естественная процентная ставка - табиғи па йыз дық 
мөлшерлеме

“естественная цена” - “табиғи баға”
естественное финансирова ние - табиғи қар жы лан дыру
естественный капитал - табиғи капитал
естественный уровень валового национального про-
дукта - жалпы ұлттық өнімнің та би ғи деңгейі

естественный хозяйствен ный год - табиғи шаруа-
шылық жылы

ефимок - ефимок (орта ғасырлардағы батыс 
еуропалық күміс шақа - талердің орысша атауы)
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Ж
“жалкий” траст - “бишара” сенім қоры 
жалоба в связи с неправильным налогообложени-
ем - салықтың дұрыс салынбағанына байланысты 
шағым

жалоба клиента - клиенттің шағымы
жалоба на действие органов государственного фи-
нансового контроля - мемлекеттік қаржы бақылау 
органдарының əрекеті жө нін де гі шағым

жалоба на решение экспертов - сарап шы лар дың 
шешіміне шағыну

жалованье / жалование - жалақы (қыз мет ші лер дің 
жалақысы; қызмет үшін ақшалай сыйақы)

жалящая пчела - шағушы ара (бизнес жаргоны: ірі 
фирманың жобасына, өніміне шағын фирманың 
қатысуы стратегиясы)

жандарм - жандарм (бизнес жаргоны: өзінің бир жа-
да ғы басқыншылығымен бағамды реттеуге септігін 
тигізетін инвестор)

жаргон экономический - экономикалық жаргон (эко-
номикамен байланысты адамдардың кəсіби тілі, 
кəсіби сөздері, əдетте əдеби емес, тек бизнес орта-
сында ғана түсінікті ерекше тіл)

желательная бумага - қалаулы қағаз (банк дискаунт 
бойынша сатып алған жəне кері дискаунт ретінде 
қабылданатын ком мер ция лық, ауыл шаруашылық 
қағаз, чек, вексель, банк акцептілері, басқа да 
құжаттар)

желательные для банка эмиссии - банк үшін қалаулы 
эмиссия 

железный закон - темірдей қатты заң
железный закон заработной платы - темір дей қатты 
жалақы заңы

железный экономический закон - темірдей қатты 
экономикалық заң (орташа жалақы жұ мыс күшінің 
өмір сүруін жəне ұдайы қал пы на келтірілуін қам та-
ма сыз ететін шы ғын ның шамасымен айқындалуға 
тиіс дейтін тұжырымдама)

желаемое предложение - қалаулы ұсыным (ба ға лы 
қағазды сатып алушының бағалы қа  ғаз  ды сатушы-
ны іздейтіні туралы хабарлама)

желаемый результат - қалаулы нəтиже 
желательная бумага - қалаулы қағаз (банк дискаунт 
бойынша сатып алған жəне кері дискаунт ретінде 
қабылданатын ком мер ция лық, ауыл шаруашылық

“желтая книга” - “сары кітап”, “саржағал кі тап” (Лон-
дон қор биржасының кеңесі шы ға ра тын “Бағалы 
қағаздарды баға бел гі леу парағына енгізу шартта-
ры” деген анық та ма лық тың тұрмыстағы атауы) 

желтая кредитная карточка - несиелік сары карточка 
“желтая спинка” - “сары арқалық” (банкнот, əсіресе 
алтын сертификат дегенді біл ді ре тін жаргон сөз)

“желтые листки” - “сары парақтар” (корпоративтік 
облигациялар тізімі)

“женатый” опцион “пул” - “жұбайлы” опцион “пул”

“женатый” опцион “пут” - “жұбайлы” опцион 
“пут” (бағалы қағаздарды белгілі бір мөл шер де 
сатып алуға арналған, опциондық ке лі сім шарт қа 
негізделген бағалы қа ғаз дар мен бір мезгілде сатып 
алынған опцион “пут”)

“женатый” опцион по предложению - ұсы ныс 
бойынша “жұбайлы” опцион (бағалы қа ғаз үшін 
төленген бағаны хеджерлеу мақ са ты мен опцион 
шығарған компаниядан ба ға лы қағаздармен бір мез-
гіл де белгілі бір ба ға ға сатып алынған бағалы қа ғаз-
дар ды бел гі лі бір көлемде сатуға арналған опцион) 

женевская конвенция о векселях и чеках - вексель-
дер мен чектер туралы Женева келісімшарты

женевская номенклатура - Женева номенклатурасы
женевские вексельные конвенции - Женева вексель 
конвенциясы

женевские конвенции - Женева конвенциялары, 
Женева келісімшарттары (Женевада өткен конфе-
ренцияларда жасасылған вексельдер мен чектерді 
төлем айналымында қолдану тəртібін реттеуші 
көпжақты халықаралық шарттар)

жеребьевка - жеребе тастау (акциялардың жаңа шы-
ға ры лымын сатып алуға өтінімдер көп бол ған да осы 
өтінімдерді кездейсоқ таң дау)

жеребьевка пропорциональная - үйлесімді жеребе 
тастау

жеребьевка участников займа - қарызға қатысу шы-
лар дың жеребесі

жертва двойной пилы - қос ара құрбандығы (жаргон 
сөз: қосарлы залал шеккен дилер)

жертва продольной пилы - бойлық ара құрбаны 
(жаргон сөз: екі жақты залал шеккен: бірдеңені 
баға не бағам ең жоғары шекке көтерілген кезде са-
тып алу кезінде, бұл сатып алынғанды баға не бағам 
ең төменгі шекке түскен кезде сатқан дилер)

жертвователь - құрбан етуші, - құрбандық беруші, 
қайыр көрсетуші

жестикуляция биржевая - биржалық ымдаспа, бир-
жа лық ымдау, биржалық ымдама, биржалық иша-
рат (қолмен жəне сау сақ тар мен белгі беру арқылы 
мəміле жасасу тəсілі)

жестикуляция брокера - брокердің ымдаспасы, 
брокердің ымдауы, брокердің ымдамасы, брокердің 
ишараты

жестикуляция брокера на бирже - биржадағы делдал 
ишараты

жесткая заработная плата - қатаң жалақы, тұрақты 
жалақы (түпкі өнім мен көрсетілетін қызмет 
бағасының өзгеруіне жауап ретінде өзгермейтін 
жалақы) 

жесткая денежо-кредитная политика - қатаң ақша-
несие саясаты (қарызгерді қарыз алу көлемін ба-
рынша азайтуға мəжбүр ететін жоғары пайыздық 
мөлшерлемені қолдану)
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жесткая монетарная политика - қатал мо не тар  лық 
саясат

жесткая процентная ставка - қатаң пайыздық 
мөлшерлеме

жесткая сделка с ценными бумагами - ба ға лы 
қағаздармен жасалатын қатаң мəміле

жесткая фискальная политика - қатаң қа зы  на-
лық саясат (үкіметтің салықтарды жо ға ры ла ту-
ға жəне мемлекеттік шы ғын дар ды қыс қар ту ға 
бағытталған экономикалық стратегиясы)

жесткая экономическая политика - қатаң эко но ми-
ка лық саясат (күні бұрын əзірленген экономикалық 
бағытты ұстауға жəне осы бағыттың орындалуы 
байланысты болатын экономикалық субъектілерге 
қысым жасауға тырысудан көрініс табатын икем-
сіз, тұрақты экономикалық саясат) 

жесткие условия бюджета - бюджеттің қатал талап-
тары 

жесткие цены - тұрақты баға, қатаң баға (1. бел гі лі бір 
тауарлар мен көрсетілетін қыз мет тер дің мемлекет 
əкімшілік жолмен бел гі лей тін бағасы; 2. өз өніміне 
сұраныс тө мен де ген сатушылар белгілейтін икемсіз 
баға) 

жест кость цен - бағаның қаталдығы
жесты биржевые - биржадағы ымдаспа // ымдасу, 
биржадағы ишарат

жетон - жетон (ақша ауыстыруға болатын кішкене ме-
талл немесе пластик зат)

жизненный цикл актива - активтің өмір шең дік кезеңі
жизнеспособность заемщика - қарызгердің өмір 
сүруге қабілеттілігі

жизнеспособный - өмір сүруге қабілетті
жилая недвижимость - тұрғын үйдің жылжымайтын 
мүлкі

“жилая” ипотека - “тұрғын үй” ипотекасы
жилищные купоны - тұрғын үй купондары
жилищные облигации - тұрғын үй облигациясы 

(иесінің белгілі бір көлемдегі тұр ғын алаңының 
құрылысына қаражат сал ға нын куəландыратын 
мақсатты облигация) 

жилищный банк - тұрғын үй банкісі 
жилищный сертификат - тұрғын үй сертификаты 

(атаулы құны индекстелген облигация түрі, оның 
иесі пəтер иесінің заңмен белгіленген тəртіппен 
жəне шартпен пəтер сатып алуына, сондай-ақ 
эмитенттен талап еткен бойда сертификаттың 
индекс телген құнын алуына құқық береді)

жилстройбанк - тұрғын үй-құрылыс банкі
жиральные деньги - жиролық ақша
жирант - жирант (табыстама жазған тұлға)
жират - жират (чектің, вексельдің сыртында пайдасы-
на табыстама жазылған тұлға)

жирированный вексель - жироланған вексель 
(табыс тама жазу жазылған вексель)

жирировать - жиролау (вексельді сыртына табыста-
ма жазу жазып басқа адамға аудару)

“жирная змея” - “семіз жылан” (жаргон сөз: валюта 
бағамы тұрақты Еуропалық валюта жүйесін құру 
үшін құрылған валюталық одақ)

“жирный кот” - “семіз мысық” (жаргон сөз: 
тəуекелшіл операцияларды қар жы лан ды ру дың 
арқасында аса көп пайда алушы қаржы компаниясы)

“жирный кусочек” - “майлы кесек” (құны 100 дол  лар-
лық купюра дегенді білдіретін жаргон сөз)

жиро - жиро (1. чектегі, вексельдегі табыс тама жазу; 
2. қолма-қол ақшасыз есеп айы рысу түрі: банкке 
клиент тарапынан өз шотынан үшінші тұлғаның 
шотына аудару туралы жазбаша бұйрығы, тапсыр-
масы)

жиробаланс - майлылық теңгерімі
жиробанк - жиробанк (клиенттерімен қолма-қол 
ақшасыз есеп айырысатын банк)

жирооборот - жироайналым, қолма-қол ақ ша сыз ай-
налым

жироперевод - жироаударым
жироприказ - жиробұйрық (клиенттің ағым да ғы шо-
тынан үшінші тұлғаның ағымдағы шотына ақша 
аудару туралы банкінің клиент ке бұйрығы)

жирорасчет - жироесеп айырысу, жироесептесу 
(қолма-қол ақшасыз есептесу түрі, чек арқылы есеп 
айырысу)

жиросистема - жирожүйе, қолма-қол ақшасыз жүйе 
жиросчет - жирошот (қолма-қол ақшасыз есеп айыры-
су шоты)

жироцентраль - жироорталық (коммуналдық жинақ 
кассалары үшін орталық банк мін де тін атқаратын 
несие мекемесі)

жирочек - жирочек (ұлттық жирошоттар жүйесінде 
шоттан ақша алу туралы құжат)

жоббер - жоббер (делдал ретінде ғана емес, сонымен 
бірге мүдделі тұлға ретінде де əрекет етуші тұлға)

“жук” золотой - “алтын” қоңыз (жаргон сөз: 1. ал-
тын ең сенімді күрделі қаржы жəне инфляция мен 
құлдыраудан қорғану құралы деп есептейтін тал-
дампаз; 2. алтынға капитал салуға тырысушы)

жульничество - алаяқтық
журнал - журнал (1. бухгалтерияда айналым атау-
лыны жасалу тəртібімен дебитор мен кредиторды 
көрсете отырып жазуға ар нал ған кітап; 2. кіріс 
жəне шы ғыс қа ғаз дар ды түсу жəне пайдаланылу 
тəр ті бі мен жазуға арналған кітап; 3. мерзімді ба-
сылым түрі) 

журнал акцептов - акцептілер журналы 
(хронологиялық тəртіппен)

журнал векселей - вексельдер журналы 
(хронологиялық тəртіппен)

журнал дежурного локомотивного депо - кезекші ло-
комотив депосының журналы

журнал для деловых людей - іскер адамдарға 
арналған журнал

журнал ежемесячный - əрайлық журнал
журнал еженедельный - əрапталық журнал
журнал издержек - шығын журналы
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журнал “Интернэшенл корреспон дент бэнкерз” - 
“Интернэшенл корреспон дент бэнкерз” журналы 
(Ұлыбритания)

журнал кассовый - кассалық журнал
журнал квитанций - түбіртектер журналы
журнал наличных платежей - қолма-қол ақшалай 
төлем журналы

журнал наличных поступ лений - қолма-қол ақша 
түсімдерінің журналы

журнал нот к оплате - төлеуге ұсынылған ноталар 
журналы

журнал регистрации выпущенных чеков - 
шығарылған чектерді тіркеу журналы

журнал регистрации сде лок с облигациями - облига-
циялармен жасалатын мəмілелерді тіркеу журналы

журнал регистрационный - тіркеу журналы
журнал ссуд к погашению выданных ссуд - берілген 
несиені өтеуге ұсынылған несие журналы

журнал учета - есеп журналы

журнал учета кредитов - кредит есебінің журналы
журнал учетно-финансовый - есеп-қаржы журналы
журнал-главная книга - журнал-басты кітап
журнал-ордер - журнал-ордер (есеп ті зім де ме сі, 
онда операцияларды хро но ло гия лық түрде тіркеу 
жинақтамалы есеппен, жекелеген жағдайда талда-
малы есеппен ұштастырылады)

журналы первично - бастапқы журнал
журнальная запись - журнал жазбасы (бір оқиғаны 
журналға тіркеу, белгілі бір есеп-қаржы операциясы 
туралы жеке жазба)

журнальная проводка - журналдық өткізбе, жазба 
журнально-ордерная форма бухгалтерского учета - 
бухгалтерлік есептің журнал-ордерлік нысаны

журнально-ордерная форма счетоводства - 
есепшіліктің журнал-ордерлік нысаны

журнально-ордерная форма учета - журнал-ордерлік 
есеп нысаны

журнальный ваучер - журналдық ваучер (кепілхат)

З
за вознаграждение - сыйақы үшін
за вычетом - шегергенде, шегеріп тастағанда
за вычетом дисконта - дисконтты шегер генде
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, қос па ған да
за исключением инкассовых операций... - инкас со-
лық операциялардан басқа...

за исключением ошибок и пропусков - қателер мен 
қалып қойғандарды қоспағанда (банктің клиенттен 
табылған қателерді кейіннен түзету құқығын банк-
ке қалдыра отырып, шотты тексеруін өтінуі)

за наличные - қолма-қол ақшаға
“за общий счет” - “ортақ есептен” (нарықта бағалы 
қағаздар нарығында сатып алу кезінде немесе 
бағалы қағаздардың жаңа шығарылымына жазылу 
кезінде тəуекел мен қаржылық жауапкершілікті 
бөлісу туралы екі жəне одан көп фирмалар арасында 
жасасылған келісімді көрсететін термин) 

за период - кезең ішінде, кезеңде
за счет кредита - несие есебінен
за уча¬стие в обеспечении кредита - несиені 
қамтамасыз етуге қатысқаны үшін

забалансированные счета - теңгерілгеннен тысқары 
шоттар

забалансовое обязательство - теңгерімнен тысқары 
міндеттеме

забалансовое финансирование - теңгерімнен тысқары 
қаржыландыру (компанияның нақ ты берешегінің 
елеулі сомасын тең ге рім дік есептемеден алуға 
мүмкіндік беретін құрал)

забалансовые операции - теңгерімнен тыс қа ры опера-
циялар

забалансовые операции банка - банкінің тең ге рім-
нен тысқары операциялары (банкінің теңгерімінде 
көрсетілмейтін теңгерімнен тысқары шоттар бо-
йынша операциялар)

забалансовые статьи - теңгерімнен тысқары баптар
забалансовые счета - теңгерімнен тысқары шоттар
забалансовые финансы - теңгерімнен тыс қа ры қаржы
забалансовый - теңгерімнен тысқары
забалансовый счет бухгалтерского учета - 
бухгалтерлік есептің теңгерімнен тысқары шоты

забалансовый учет - теңгерімнен тысқары есеп
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, оқшау лан дыру
заблокированные фонды - оқшаулан ды рыл ған қорлар
заблокированный счет - оқшауландырылған шот
заблокировать - оқшаулау
забронированное золото - сақтап қойылған алтын
за бронированные средства на счетах в иностран-
ных банках - шетелдік банктердегі шоттарда 
сақтаулы (сақтап қойылған) қаражат

забронированный - сақтап қойылған, сақ таулы (бан-
кте сақтаулы алтын туралы)

заведомо ложное аудиторское заключение - көрінеу 
жалған аудиторлық тұжырым

заведомо прибыльный опцион - көрінеу пайдалы 
опцион
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заведомо убыточный опцион - көрінеу залалды 
опцион

заведую щий кассой - касса меңгерушісі
заведующий финансо вым отделом - қаржы бөлімінің 
меңгерушісі

заведующий финан совым отделом муниципалитета 
- муниципалитеттің қаржы бө лі мі нің меңгерушісі

заверение - растама, растау
заверение документа - құжатты растау
заверение копии - көшірмені растау
заверение печатью - мөрмен растау
заверение подписи - қойылған қолды растау
заверение штампом - мөртаңбамен растау
заверенная копия - расталған көшірме
заверенная подпись - расталған қол қою
заверенное платежное требование - рас тал ған төлем 
талабы

заверенный денежный документ - расталған ақша 
құжаты

заверенный залог - расталған кепілзат (тір кел ген 
кепілзаттық құқық, мұнда несиегерге ке піл зат емес, 
ресімделген кепілзат куəлігі беріледі)

заверенный чек - сенім 
“завершающие” расходы - “қорытынды лау шы” 
шығыс

завершение - аяқтау
завершение выполнения заказа - тап сы рыс тың орын-
далуын аяқтау

завершение выполнения контракта - келісімшарт-
тың орыңдалуын аяқтау 

завершение депозитарной операции - депозитарийлік 
операцияның аяқталуы

завершение контракта - келісімшарттың аяқталуы
завершение кредитного согла шения - несие 
келісімінің аяқталуы

завершение одной сто роны арбитражной операции - 
арбитраждық операцияның бір тарабын аяқтау

завершение осуществления проекта - жобаны жүзеге 
асыруды аяқтау

завершение переговоров - келіссөздің аяқталуы
завершение плана - жоспардың аяқталуы
завершение платежей - төлемдерді аяқтау
завершение программы - бағдарламаның аяқталуы
завершение сделки - мəмілені аяқтау
завершение сделки по ипотечному кредиту - ипоте-
ка лық кредит жөніндегі мəмілені аяқтау

завершение хеджирования - хеджерлеудің аяқталуы
завершенная сделка - аяқталған мəміле
завершенная фьючерсная операция - аякталған фью-
черс операциясы

заверять - растау, куəландыру
завещание - өсиет, өсиетнама, өсиетхат (азаматтың 
қайтыс болған жағдайға орай өз мүлкі туралы заң мен 
белгіленген тəртіппен қалдырған жазбаша өкімі)

завещание движимости, ос тавшейся после выплаты 
долгов и завеща тельных отказов - борыштар мен 
өсиеттік бас тартуларды төлегеннен кейін қалған 
жылжитын мүлікті өсиет ету

завещание денежное - ақша жөніндегі өсиет
завещание нотариальное - нотариалдық өсиет
завещатель - өсиет қалдырушы
завещательница - өсиет етуші əйел
завещательное письмо - өсиет хат 
завещательное распоряжение - өсиеттік өкім
завещательный отказ - өсиеттік бас тарту (жылжи-
тын мүліктен өсиеттік бас тарту)

завещательный отказ движимости - жылжитын 
мүліктен өсиеттік бас тарту

завещательный отказ движимости, оставшей-
ся после выплаты всех долгов - барлық борыш 
төленгеннен кейін қалған жылжитын мүліктен 
өсиеттік бас тарту

завещательный отказ из специально указанных фон-
дов - арнайы көрсетілген қорлардан өсиеттік бас тарту

завещательный отказ конкретно поименованного 
имущества - нақты аталған мү лік тен өсиеттік бас 
тарту

завещательный отказ недвижимости - жылжымай-
тын мүліктен бас тарту өсиеті

завещательный отказ недвижи мости, остающейся 
после покрытия обя зательств и выполнения за-
вещательных отказов - міндеттемелерді өтегеннен 
жəне өсиеттік бас тартуларды орындағаннан кейін 
қалған жылжымайтын мүліктен өсиеттік бас тарту

завещательный отказ определенных денежных сум - 
белгілі бір ақша сомасынан өсиеттік бас тарту

завещательный счет - өсиеттік шот
завещательный траст - өсиетхатпен қалдырылған 
сенімгерлік қоры

завещательный трест - өсиеттік трест (өсиетпен 
құрылған трест)

завещать - өсиет ету; мұра етіп қалдыру
завизировать - бұрыштама қою
зависеть от колебаний рынка - нарықтың ауытқуына 
тəуелді болу

зависеть от установ ленной квоты - бел гі лен ген 
үлестемеге тəуелді болу

зависеть экономически - экономикалық тұр ғы дан 
тəуелді болу

зависимое общество - тəуелді қоғам (дауыс беретін 
акцияларының 20-ынан астамын басқа акционерлік 
қоғам иеленетін ак цио нер лік қоғам)

зависимое хозяйственное общество - тəуелді шаруа-
шылық қоғам (басқа қоғамның қо лын да акционерлік 
қоғамның 20 пайыз дан астам дауыс беретін акция-
сы немесе жауапкершілігі шектеулі қоғамның жар-
ғы лық қорының 20 пайызы бар қоғамға ша руа шы лық 
қоғамның тəуелділігі)

зависимое хозяйственное товарищество - тə уелді 
шаруашылық серіктестік

зависимость взаимная - өзара тəуелділік
зависимость от внешнего финансирования - сыртқы 
қаржыландыруға тəуелділік

зависимость от иностранного капитала - шетел ка-
питалына тəуелділік
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зависимость от колебаний рынка - нарықтың 
ауытқушылығына тəуелді болу

зависимость полная - толық тəуелділік
зависимость прибы ли компании от уровня 
фиксирован ных издержек - компания пайдасының 
тиянақталған шығын деңгейіне тəуелділігі

зависимость скорости обращения денег от нормы 
процента - ақша айналысы жыл дам ды ғы ның пайыз 
нормасына тəуелділігі

зависимость статистическая - статистикалық 
тəуелділік

зависимость финансовая - қаржылық тə уел ді лік
зависимость экономическая - экономикалық тə уел-
ділік

зависящий от других факто ров - басқа фак тор лар ға 
тəуелді

зависящий от срока погашения - өтеу мер зі мі не 
тəуелді

завладение - иемдену 
завладение имуществом в счет рентных платежей - 
мүлікті ренталық төлемдердің есе бі не иемдену

завладеть - иемденіп алу
завлекалочка - қызықтырғы (бизнес жаргоны: 
облигациялық қарызхаттың инвесторларды 
қызықтыру үшін қосымша тартымдылық жағдайы)

завоевание авторитета - беделге ие болу
завоевание доверия - сенімге ие болу 
завоевание ниши - тауаша жеңіп алу 
завоевание популярности - танымалдылыққа жету
завоевание рынка - нарықты жаулап алу
завоевание хорошей репутации - жақсы атаққа жету
завоевать по ложение на рынке - нарықтағы 
жағдайды жеңіп алу

“завтра - на следующий день” - “ертең - ке ле сі күні” 
(іс жүзінде ертең басталып, арғы күні аяқталатын 
құрамдастырылған мə мі ле) 

завышать стоимость - құнын асырып көрсету (мыс., 
акциялардың құнын асыру)

завышать сто имость акции - акцияның құ нын асы-
рып көрсету

завышение - көтеру, асырып көрсету
завышение норм - нормаларды көтеру
завышение оценочной стоимости - бағалау құ нын 
көтеру

завышение показателей - көрсеткіштерді асырып 
көрсету

завышение при былей - пайданы асырып көрсету
завышение расходов - шығысты асырып көрсету
завышение стоимости - құнын көтеру
завышение цен - бағаны көтеру
завышенная оценка - көтеріңкі бағалау 
завышенная процентная ставка - көтеріңкі пайыздық 
мөлшерлеме

завышенная цена - өсірілген баға, көтеріңкі баға
завышенная цена ценных бумаг - бағалы қа ғаз-
дардың өсірілген бағасы, бағалы қа ғаз дар дың 
көтеріңкі бағасы

завышенность валютного курса - валюталық 
бағамның көтеріңкілігі

завышенность курса ценной бумаги - бағалы қағаз 
бағамының көтеріңкілігі

завышенные нормы - көтеріңкі нормалар
завышенные расценки - көтеріңкі бағалық
завышенный - көтеріңкі, асырыңқы (ак ция лар дың 
бағамы туралы) 

завышенный валютный курс - көтеріңкі валюта 
бағамы

завышенный или занижен ный курс ценной бумаги - 
бағалы қағаздың көтеріңкі немесе түсіңкі бағамы

заголовок счета - шоттың бас тақырыбы
загородное инкассо - қала сыртындағы ин кассо
загородный платежный доку мент - қала сыртындағы 
төлем құжаты

заграничная облигация - шетелдік облигация (бір ел 
тұрғынының меншігіндегі басқа ел валютасымен 
тұлғаланған облигация) 

заданный уровень риска - тəуекелдің (қа тер дің) 
межелі деңгейі

задаток - кепілақы, кепілақша‚ қардар (шарт жасасу 
кезінде шарттың жасасылғанын куəландыру жəне 
одан туындайтын мін дет те ме лер дің орындалу-
ын қамтамасыз ету үшін шарт бойынша тиесілі 
соманың есебінен бір тарап екінші тарапқа табы-
стайтын ақшалай сома не өзге мү лік тей құн ды лық, 
яғни сатушы тарап ке лі сім шарт қа қол қою сəтінде 
алатын сома, егер сатып алушы келісімшартты 
бұзса, ол бұл ақ ша дан айрылады, егер сатушы 
бұзса, ол сатып алушыға бұл соманы екі есе көлемде 
қайтарады)

задаток гарантийный - кепілдікті қардар
задаток для исполнения обязательств - 
міндеттемелердің орындалуы үшін кепілпұл

задаток наличными - қолма-қол ақшалай кепілпұл
задаток первоначальный - бастапқы қардар
задаток переменный - ауыспалы қардар
задача вы бора портфеля ценных бумаг - бағалы 
қағаздар қоржынын таңдау міндеті

задача главная - басты міндет
задача дня - бүгінгі міндет
задача конкретная - нақты 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 - оңтайлаңдыру міндеті
задача основная - негізгі міндет
задача особая - ерекше міндет
задача ответственная - жауапты міндет
задача оценивания - бағалау міндеті
задача очередная - кезекті міндет
задача первоочередная - бірінші кезектегі міндет
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задача первостепенной важности - бірінші дəреже-
дегі маңызды міндет 

задача приоритетная - басым міндет
задача программирования - бағдарламалау 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
задержанная заработная плата - кідіртілген жалақы
задержанная сумма - ұстап қалынған сома
задерживать платеж кре дитору - несиегерге 
төленетін төлемді кідірту

задержка в инкассиро вании - инкассолаудағы кідіріс
задержка в исполнении контракта - келісімшартты 
орындаудағы кідіріс

задержка в открытии - ашылудағы кідіріс (биржа 
қызметшілерінің акциялар бойынша сауда мəмілесін 
жасасу уақытын əдет те гі ден кешіктіруі)

задержка в открытии аккредитива - аккредитив 
ашудағы кідіріс

задержка в получении информации - ақпарат 
алудағы кідіріс

задержка в предъ явлении векселя - вексельді 
ұсынудағы кідіріс

задержка платежа - төлемді кідірту
задержка платежа кре дитору - несиегерге төлем 
төлеудегі кідіріс

задержка с выплатой членских взносов - мүшелік 
жарна төлемінің кешігуі

задержка с перечислением очередного транша - 
кезекті транш аударымының кешігуі

задержка с протестом - наразылықтың кешігуі
задержка с протестом векселя - вексельге наразылық 
білдірудегі кідіріс

заднее число - бұрынғы күн, алдыңғы күн (кең 
мағынада: кез келген мағлұмдаманы, құжатты, 
чекті жазылған күнінен бұрынғы күнмен көрсету; 
өзара қарыз қорларында: қорларды ұстаушылардың 
инвесторларға белгілі бір кезеңде белгілі бір соманы 
азай тыл ған сауда үстемесімен беруге уəде етуі не 
мүмкіндік туғызатын ертеректегі күн)

“задний ход” - “артқа жүру”, “шегіншектеу” (бағалы 
қағаздар нарығының кері ба ғыт та ғы қозғалысы, 
кері бұрылуы)

задолжать - қарыз болу, берешек болу
задолженная сумма - борышқа алынған сома
задолженность - берешек (1. міндетті түрде 
қайтарылуға тиіс борыш сомасы; 2. күрделі 
жұмсалымда: облигациялардан төленбеген 
пайыздың, артықшылықты акциялардан төленбеген 
дивидендтің сомасы)

задолженность абонентская - абоненттік берешек
задолженность банка - банктің берешегі
задолженность банкам - банктерге берешек

задолженность безнадежная - үмітсіз берешек, 
неғайбыл берешек

задолженность в иностранной валюте - шетел валю-
тасы түріндегі берешек

задолженность взаимная - өзара берешек
задолженность бухгалтерская - бухгалтерлік берешек
задолженность государственная - мемле кет тік бере-
шек 

задолженность дебиторская - дебиторлық берешек, 
алашақ (заңи не жеке тұл ға лар мен шаруашылық 
қарым-қатынас қо ры тын ды сын да олардан 
кəсіпорынға тиесілі борыш сомасы)

задолженность денежная - ақшалай берешек
задолженность долгосрочная - ұзак мерзімді берешек
задолженность и кредит - берешек пен несие
задолженность ипотечная - ипотекалық берешек
задолженность компании - компанияның берешегі
задолженность краткосрочная - қысқа мер зімді бере-
шек

задолженность кредиторская - кредиторлық бе-
решек, несиегерлік берешек (біреуден қа рыз ға 
алынған ақшалай қаражатты ай на лым ға тарту 
нəтижесінде несиегерге қай тарылатын борыштың 
сомасы)

задолженность ликвидная - өтімді берешек
задолженность накопившаяся - жинақталған берешек 
задолженность накопленная - жинақталған берешек, 
қорланған берешек 

задолженность неинкассируемая - инкас со лау ға жат-
пайтын берешек

задолженность необеспеченная - кепілдікпен 
қамтамасыз етілмеген берешек

задолженность обеспеченная - кепілдікпен 
қамтамасыз етілген берешек

задолженность неоплаченная - төленбеген берешек
задолженность непогашенная - өтелмеген берешек
задолженность оцененная - бағаланған берешек
задолженность по банковской ссуде - банк несиесі 
бойынша берешек

задолженность по валютной опера ции - валюталық 
операция бойынша берешек

задолженность по векселю - вексель бойынша берешек
задолженность по выплате дивидендов - дивиденд 
төлеу бойынша берешек

задолженность по выплате пенсий - зейнет ақы төлеу 
бойынша берешек

задолженность по дивидендам - дивиденд бойынша 
берешек

задолженность по дивидендам на кумулятивные ак-
ции - жинақталмалы акцияларға арналған дивиденд-
тер бойынша берешек

задолженность по дол ларовым авуарам - долларлық 
авуар бойынша берешек

задолженность по закладной - кепілхат бойынша бе-
решек

задолженность по заработной плате - жалақы бо-
йынша берешек
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задолженность по зарплате и отчислениям на соц-
страхование - жалақы мен əлеуметтік сақтандыруға 
аударым бойынша берешек

задолженность по клирин гу - клиринг бойынша бе-
решек

задолженность по краткосрочным кредитам - қысқа 
мерзімді кредит бойынша берешек

задолженность по кредитам - кредит бойынша берешек
задолженность по лизинговому финансированию - 
лизингілік қаржыландыру бойынша берешек

задолженность по ломбардной ссуде - лом бард тық не-
сие 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 открытому счету - ашық шот бо-
йынша берешек

задолженность по потребительскому кредиту - 
тұтыну(шы) кредиті бойынша берешек

задолженность, подлежащая инкассированию - 
инкассолануға тиіс берешек

задолженность по процентам - пайыздар бойынша 
берешек

задолженность по процентным ставкам - пайыздық 
мөлшерлеме бойынша берешек

задолженность по ссудам - несие бойынша берешек
задолженность по ссудам без рассрочки платежа - 
төлем мерзімі ұзартылмайтын (мəу лет сіз) берешек

задолженность по ссудам с маржей - маржалы несие 
бойынша берешек

задолженность по ссудам с рассрочкой платежа - 
төлем мерзімі ұзартылған (мəулетті) несие бойынша 
берешек

задолженность по стерлинговым авуарам - 
стерлингілік авуарлар бойынша берешек

задолженность по суммам - сомалар бойынша берешек
задолженность по счету - шот бойынша берешек 
задолженность по уплате налогов - салық төлеу бо-
йынша берешек

задолженность пра вительству - үкіметке берешек
задолженность просроченная - мерзімі өт кен бе-
решек (жеке не заңи тұлғалар жет кі зу ші лер ге, 
мердігерлерге, несие мекемелеріне, қаржы органда-
рына, жоғары тұр ған ұйым дарға, жұмысшыларға, 
қыз мет ші лер ге уақытылы төлемеген төлемдер)

задолженность с фик сированной процентной став-
кой - тиянақталған пайыздық мөлшерлеме бойынша 
берешек

задолженность списанная - есептен шы ға рыл ған бе-
решек

задол женность, списанная со счета - шоттан 
шегерілген (есептен шығарылған) берешек

задолженность суммарная - жиынтық берешек
задолженность текущая - ағымдағы берешек

задолженность условная - шартты берешек
задолженность финансовая - қаржылық берешек
задолженность фискальная - қазыналық берешек
задолженность чистая - таза берешек
задолженность чрезмерная - шамадан тыс берешек
задолженные дивиденды - берешекті дивиденд 
задолженный - берешекті болған
заем - қарыз, қарызхат (1. несиегер деп аталатын 
меншік иесі қарызгердің меншікті пайдалануына 
мүмкіндік беретін мəміле; 2. не бөлік-бөлікпен не 
тұтастай келісілген мерзімде қайтарылуы шарты-
мен қарызға берілген ақша)

заем банковский - банк қарызы
заем без цели покупки - сатып алуды мақсат етпейтін 
қарыз

заем без цели продажи - сатуды мақсат етпейтін қарыз
заем безвозмездный - өтеусіз қарыз 
заем безоблигационный - облигациясыз қарыз
заем беспроигрышный - ұтылмайтын қарыз
заем беспроцентный - пайызсыз қарыз
заем бессрочный - мерзімсіз қарыз
заем в долларах - доллар түріндегі қарыз
заем в иностран ной валюте - шетел валютасы 
түріндегі қарыз

заем в новозеландских долла рах - Жаңа Зеландия 
доллары түріндегі қарыз

заем в соответствии с согла шением о покуп-
ке ценных бумаг с последующим выкупом по 
обуслов ленной цене - бағалы қағаздарды кейіннен 
уағдаласылған баға бойынша өтеуін төлеп алатын бо-
лып сатып алу туралы келісімге сəйкес қарыз

заем в твердой валюте - тұрақты валюта түріндегі 
қарыз 

заем в титулах - титулды қарыз
заем в фунтах стерлингов - стерлинг фунт түріндегі 
қарыз

заем валютный - валюталық қарыз (валюта түрінде 
қарыз беру туралы шарт)

заем вечный - мəңгілік қарыз
заем вещей для пользова ния - пайдалануға арналған 
заттар қарызы

заем вещей для по требления - тұтынуға арналған зат-
тар қарызы

заем внешний - сыртқы қарыз
заем внешний, исчисляемый по “валютной кор-
зине” - “валюталық қоржын” бойынша есептелетін 
сыртқы қарыз

заем внутренний - ішкі қарыз
заем “воздушный шар” - “əуе шары” қарызы (өтеу 
ретінде төленетін соңғы төлем кө ле мі жағынан 
алдыңғы төлемдерден едəуір асып түсетіндей 
шартпен берілетін қарыз)

заем вспомогательный - көмекші қарыз
заем, выданный под векселя - вексель кепілдігімен 
берілген қарыз 

заем, выданный под то варные запасы - та уар дың 
босалқы қорлары кепілімен берілген қарыз
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заем выигрышный - ұтыс қарызхаты
заем, выпущенный ком панией - компания шығарған 
қарызхат

заем, выпущенный местными властями - жер гі лік ті 
билік орындары шығарған қарызхат 

заем, выпущенный местными орга нами власти - 
жергілікті билік органдары шығарған қарызхат

заем гарантийный - кепілдікті қарыз
заем гарантированный - кепілдік берілген қарыз
заем государ ственного сектора - мемлекеттік сектор 
қарызы

заем государственный - мемлекеттік қарыз
заем движимости - жылжитын мүлік қарызы
заем “двуствольный” - “қос оқпанды” қа рыз 

(қаржыландырылатын жобадан тү  се  тін табыс 
есебінен өтелетін жəне жо ға ры тұр ған билік орга-
ны кепілдендірген му ни ци пал   дық қарыз)

заем девственный - тұңғыш қарызхат, тұм са қарызхат 
(жаргон сөз: компания обли га ция сы ның алғашқы 
шығарылымы)

заем для помещения средств сберегательных банков 
- жинақ банктерінің қаражатын орналастыру үшін 
берілетін қарыз

заем долгосрочный - ұзақ мерзімді қарыз
заем дуальный - қос валюталы қарыз (екі валюталы 
кредит; пайыз бір валютамен тө ле не тін, ал негізгі 
капитал басқа валютамен қай та ры латын жағдай)

заем запроданный - күні бұрын сатылған қарызхат
заем зарубежного концерна - шетелдік кон церн нің 
қарызы

заем золотой - алтын қарызхат
заем индексированный - индекстелген қарыз
заем иностранный - шетелге қарыз, ше тел дік қарыз 

(басқа елде тұратын дебитор шы ғар ған несиегерге 
қатысты бо рыш қор лық міндеттеме)

заем ипотечный - ипотекалық қарыз
заем кабальный - кіріптарлық қарыз
заем компенсационный - өтемақылы қа рыз 

(валюталық қатерді не валюталық шек теу ді бол-
дырмау не бейтараптандыру мақ са ты мен шетел 
валютасымен қарыз беру туралы келісім)

заем конверсионный - айырбасталымдық қарыз
заем консолидированный - шоғырлан ды рыл ма қарыз 
заем, который может быть конвертирован в акции - 
акцияларға айырбасталуы мүмкін қарыз

заем краткосрочный - қысқа мерзімді қарыз (24 
сағаттан аспайтын мерзімге ақшалай сома беру 
шартына негізделген қарыз)

заем льготный - жеңілдікті қарыз
заем международный - халықаралық қарыз
заем межправительственный - үкімет аралық қарыз
заем местного ор гана власти - жергілікті билік 
органының қарызхаты

заем на депозитные сертификаты - де по зит тік 
сертификатқа арналған қарыз

заем на льготных условиях - жеңілдікті шартпен 
берілетін қарыз

заем на неблагоприятных ус ловиях - қо лай сыз шарт-
пен берілетін қарыз

заем на рыночных условиях - нарықтық шартпен 
берілетін қарыз

заем на срок - мерзімдік қарыз
заем невозвращенный - қайтарылмаған қарыз
заем негарантированный - кепілдік бе ріл ме ген қарыз, 
бейкепілдікті қарыз

заем неиспользованный - пайдаланылмаған қарыз
заем необеспеченный - қамтамасыз етілмеген қарыз
заем, необеспеченный золотом - алтынмен 
қамтамасыз етілмеген қарыз 

заем неоплаченный - төленбеген қарыз
заем, неразмещенный полностью - толық 
жайғастырылмаған қарыз

заем нефундированный - шоғыр лан ды рыл ма ған 
қарыз

заем обеспеченный - қамтамасыз етілген қарыз
заем, обеспеченный складскими запасами - қойма 
қорымен қамтамасыз етілген қарыз 

заем облигационный - облигациялық қарыз хат, 
облигациялық қарыз

заем, обусловленный политическими или эко-
номическими ограничениями - саяси немесе 
экономикалық шектеулермен шартымен берілген 
қарыз

заем ограниченного размещения - шектеліп тараты-
латын қарыз, таратылуы шектелген қарыз

заем опционный - опциондық қарыз
заем открытый - ашық қарыз (жазылыс əлі 
аяқталмаған қарыз)

заем партисипативный - партисипативтік қарыз, 
тəртіптелген қарыз (арнаулы мер зім сіз қарыз, ол бо-
йынша ресурстар несие капиталынан тартылып, 
қарыз шарттары бойынша меншікті қаражатқа 
теңестіріледі)

заем переходный - өтпелі қарыз
заем персональный - дербес қарыз, атаулы қарыз
заем по доверенности - сенімхат бойынша қарыз
заем по страховому полису - сақтандыру полисі бо-
йынша берілген қарыз

заем по требованию - талап ету бойынша қай та ры-
латын қарыз (төлем мерзімі бел гі лен бе ген қарыз)

заем, погашаемый ти ражами - таралыммен өтелетін 
қарыз

заем под высокий процент - жоғары пайыз кепілді-
гімен берілетін қарыз

заем под двойное обеспечение - қосарлы қамтамасыз 
ету кепілдігімен берілетін қарыз

заем под залог - кепілзат кепілдігімен бері ле тін 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, пользую щийся повышенным спросом - жоғары 
сұранымды пайдаланатын қарыз
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заем правительственный - үкіметтік қарыз
заем, предоставленный за счет обычных ресурсов - 
жай ресурстар есебінен берілген қарыз

заем, предоставленный корпорацией - корпорация 
берген қарыз

заем, предусматрива ющий образование фонда пога-
шения - өтеу қорын құруды көз дей тін қарыз

заем предыдущий - бұрынғы қарыз
заем, привлекаемый под поручительство государ-
ства - мемлекет кепілгерлігімен тартылатын қарыз 

заем принудительный - мəжбүрлемелі қарыз
заем промежуточный - аралық қарыз
заем просроченный - мерзімі өткен қарыз
заем процентный - пайызды қарыз (табыс белгілі бір 
тұрақты пайыз түрінде тө ле не тін қарыз)

заем развива ющейся стране - дамушы елдерге 
берілетін қарыз

заем распроданный - сатылып біткен қа рыз хат
заем с варрантами, дающими право на покупку 
акций заемщика - қарызгердің ак цияларын сатып 
алуға құқық беретін варранттары бар қарыз

заем с вар рантами на покупку акций и облига ций 
заемщика - қарызгердің акциялары мен облигация-
ларын сатып алуға варранттары бар қарыз

заем с гибким графиком платежей - төлеу кестесі 
икемді қарыз

заем с единовременным погашением - бір жолғы 
өтелетін қарыз

заем с единой выплатой - бірыңғай төленетін қарыз
заем с изменяющейся суммой погашения - өтеу со-
масы өзгеріп отыратын қарыз

заем с нулевым купо ном - нөл купонды қарыз
заем с ограниченным обеспечением - шектеулі 
қамтамасыз етілетін қарыз

заем с определенными условиями - белгі лен ген шарт-
тары бар карыз

заем с переменной процентной ставкой - пайыздық 
мөлшерлемесі ауыспалы қарыз

заем с плавающей процентной ставкой - пайыздық 
мөлшерлемесі құбылмалы қарыз

заем с прямым погашени ем - тікелей өтелетін қарыз
заем с твердой процентной ставкой - тұ рақ ты 
пайыздық мөлшерлемелі қарыз

заем с твердым процентом - пайызы тұрақты қарыз 
(пайыздық төлемдер мөлшерлемесі күні бұрын 
белгіленген жəне нарықтық па йыз мөлшерлемесінің 
өзгеруіне байланысты өзгермейтін қарыз)

заем с фиксированной нормой - тиянақталған мөл-
шер лі қарыз (пайыздық нормасы жалпы нарық тың 
жағдайына тəуелді түрде өзгермейтін қарыз)

заем с фиксированной процентной ставкой - 
пайыздық мөлшерлемесі тиянақталған қарыз

заем с фиксированной ставкой - мөл шер ле ме сі тия-
нақталған қарыз (шарттың бү кіл қолданылу мер зі-
мі не не қатаң бел гі лен ген мерзімге тиянақты пайыз 
төлеу уағ да ла сыл ған қарыз)

заем синдицированный - синдикатталған қа рыз, бірік-
тірілген қарыз (банктер тобы беретін ірі қарыз)

заем среднесрочный - орта мерзімді қарыз
заем срочный - мерзімді қарыз
заем стабилизационный - тұрақтандырылған қарыз
заем “стриженый” - “күзелген” қарыз (қам сыз дан-
дырылған толық құнынан аз сомада берілген қарыз 
дегенді білдіретін термин)

заем субординационный - тəртіптелген қарыз, 
субординациялық қарыз (арнаулы мерзімсіз қарыз, ол 
бойынша ресурстар несие капиталынан тартылып, 
қарыз шарттары бойынша меншікті қаражатқа 
теңестіріледі)

заем у себя - өзіндегі қарыз, өзіңдік қарыз (өзі 
қатысатын зейнетақы қорынан берілетін несие)

заем, условия размеще ния которого заранее зафик-
сированы - орналастырылу шарттары күні бұрын 
тиянақталған қарызхат

заем федерального правительства - федералдық 
үкіметтің қарызы (АҚШ)

заем фирме - фирмаға берілетін қарыз
заем фундированный - тиянақты қарыз
заем целевой - мақсатты қарыз
заем членам МВФ - Халықаралық валюта қорының 
мүшелеріне берілетін қарыз

заемная сила ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар дың 
қарыздық күші (1. клиенттер маржа бойынша ба ға-
лы қағаздарға сала алатын ақша мөлшері; 2. қо сым-
ша қамсыздандыру ретінде банкіге салынған бағалы 
қағаздар)

заемная стоимость - қарыз құны (несиегер кепілдікпен 
қарыз беруге дайын сома)

заемная сумма на срок от пяти до семи лет - бес 
жылдан жеті жылға дейінгі мерзімге арналған қарыз 
сомасы

заемные деньги - қарыз ақша
заемные оборотные средства - қарыздық айналым 
қаражаты (кəсіпорынның айналым қа ра жа тының 
қысқа мерзімді банк не сие сі жəне тартылған 
қаражат есебінен құ рыл ған бөлігі)

заемные резервы - сақтық қарыз қорлары (банктердің 
міндетті сақтық қорларын қа жет ті деңгейде 
ұстауына мүмкіндік беретін қаражат)

заемные средства - қарыз қаражаты (банк кəсіпорынға 
уақытша пайдалануға несие түрінде беретін 
қаражат)

заемные средства банка - банктің қарыз қаражаты
заемный капитал - қарыз капиталы (облигациялар 
шығарудан жəне сатудан түскен қаражат жəне 
банк несиесі, ақшалай мін дет темелердің басқа түр-
ле рі бойынша қа ра жат алу есебінен құралатын 
капитал)

заемный крауд - қарыз тобыры (қарызға қа жет ті ба-
ға лы қағаздар алатын не беретін биржа мүшелері)

заемный процент - қарыз пайызы
заемщик - қарызгер, қарыз алушы, қарыздар (қарыз 
туралы шартқа сəйкес несиеге ақша алатын 
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жəне тиісінше несиегерге қатысты борышқорлық 
міндеттемесі болатын жеке немесе заңи тұлға)

заемщик заграничный - шетелдік қарызгер
заемщик индивидуальный - жеке қарызгер
заемщик институциональный - институттық қарызгер
заемщик маржинальный - маржиналдық қарызгер
заемщик по ипотеке - ипотека бойынша қарызгер
заемщик по облигационно му займу - облигациялық 
қарыз бойынша қарызгер

заемщик средств - қаражат қарызгері
заемщик, выступаю щий на общенациональном 
рынке кредита - жалпы ұлттық несие нарығында 
əрекет етуші қарызгер

заемщик, просрочивший платеж - төлем мерзімін 
кешіктірген қарызгер

заимодавец - қарыз беруші (қарызға ақша берген 
тұлға, несиегер)

заимодавец под заклад - кепілпұлға қарыз беруші
заимодавец под залог - кепілге қарыз беру
заимодатель - қарыз беруші (қарыз алушыға 
уағдаласылған шартпен уақытша пай да ла ну ға несие 
не ақша не мүлік беруші)

заимодержатель - қарызхат ұстаушы, қа рыз хат иесі 
(қарыз облигацияларының иесі, қа рызгер)

заимоспособность - қарыз алу қабілеттілігі, қа рыз 
алуға қабілеттілік 

заимствование - қарызға алу, қарыз алу, қарыз алысу, 
алыс-беріс (қарыз туралы келісім не кепілзат тура-
лы шарт шеңберінде уақытша пайдалануға не же-
дел басқаруға ақшалай қа ражат не мүлік беру-алу 
үдерісі)

заимствование валюты на срок между сделками 
“спот” и “форвард” - валютаны “спот” жəне “фор-
вард” мəмілелері ара сын да ғы мерзімге қарыз алысу

заимствование материальных ценностей из государ-
ственного резерва - мем ле кет тік сақ тық қорынан 
материалдық құн ды лық тар ды қарызға алу

заим ствование на цели потребления - тұ ты ну 
мақсатына арнап қарыз алысу

заимствование у иностранных кредиторов - 
шетелдік несие берушілерден қарыз алу

заимствования валюты - валютаны қарызға алу
заимствования депозитных учреждений у Фе-
деральной резервной системы - де по зит тік 
мекемелердің Федералдық сақтық қор жү йесінен 
қарыз алуы

заимствованные фонды - қарызға алынған қорлар
заимствованные цен ные бумаги - қарызға алынған 
бағалы қағаздар

заимствовать - қарыз алу
заинтересованность - мүдделілік
заинтересованность взаимная - өзара мүдде лілік
заинтересованность экономическая - эконо ми калық 
мүдделілік

заинтересованный - мүдделі 
заир - заир (Заирдың, Конгоның ақша өлшемі, 100 ма-
кут қа, яки 1000 сентке тең)

займодержатель - қарыз иесі, қарыз ұстаушы 
займополучатель - қарыз алушы 
займы внутрен него банка - ішкі банк қарызы
займы для финансирования слияний и поглоще-
ний - қосылу мен жұтылуды қар жы лан дыру үшін 
берілген қарыз

займы евровалютные - еуровалюталық қарыз 
займы еврооблигационные - еурообли га ция лық қарыз
займы на рынке евродолларов - еуродоллар нары -
ғындағы қарыз

займы нерезидентов в швейцар ских франках на 
национальном рын ке капиталов Швейцарии - 
бейрезиденттердің Швейцария ұлттық капиталдар 
нарығындағы Швейцария франкі түріндегі қарызы 

займы правитель ства - үкіметтің қарызы
“зайтеку” / “зайтек” - “зайтеку” / “зайтек” (сауда-
өнеркəсіптік корпорацияларының негізгі қызметімен 
байланысты емес валюта-несие жəне қаржы опера-
циялары; Жапония)

заказ бюджетный - бюджеттік тапсырыс
заказ государственный - мемлекеттік тапсырыс
заказ на неполную партию ценных бумаг на базе 
котировки - баға белгілеу негізінде бағалы қағаз дар-
дың толымсыз топтамасына берілген тапсырыс

заказ на покупку акций пар тиями по разному курсу 
- акцияларды түрлі бағам бойынша топтамаларымен 
сатып алуға тапсырыс

заказ на покупку ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар ды 
сатып алуға тапсырыс

заказ на продажу ценных бумаг - бағалы қа ғаз дарды 
сатуға тапсырыс

заказ о покупке или продаже ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды сатып алу немесе сату туралы тапсырыс

заказанный на зарубежный счет - шетелдік шотқа 
тапсырыс берілген

закат / закят - зекет (ислам салық жүйесінде: игілікті 
іс, материалдық көмек, қайыр-са да қа - қаріп-қасерге 
үлестіру үшін жиналатын салық)

заклад - кепілсалым, кепілпұл, кепілге салу (борышқор 
несиегерге кепіл ретінде мүлікті табыстайтын 
ақшалай қарыз түрі)

заклад имущества - мүлікті кепілге салу
заклад материальных ценностей в государственный 
резерв - материалдық құн ды лық тар ды мемлекеттік 
сақтық қорына кепілге салу

заклад товара в банке - банктегі тауар кепілі
закладная - кепілхат (1. борышқордың жылжымай-
тын мүлікті кепілге салғаны туралы құжат, ол 
несиегердің борыш мерзімінде тө лен беген жағдайда 
кепілге салынған мү лік ті саудаға салып сатуына 
құқық бе ре ді; 2. несиегер несие беру кезінде кепілге 
са лын ған мүлік ретінде алатын бағалы қағаз)

закладная безусловная - шарт қойылмайтын кепілхат
закладная более низкого порядка - неғұрлым төмен 
тəртіптегі кепілхат

закладная “воздушный шар” - “əуе шары” кепілхаты 
(борыштың негізгі сомасы жəне пайыздың бір бөлі-
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гі кепілхаттың күші аяқталғанша өтелмейтін 
кепілхат)

закладная, гарантируемая банком - банк кепілдік 
беретін кепілхат

закладная двухнедельная - екі апталық кепілхат
закладная закрытая - жабық кепілхат
закладная земельная - жер кепілхаты
закладная именная - есімді кепілхат
закладная ипотечная - ипотекалық кепілхат
закладная квитанция - кепілхатты түбіртек
закладная конвертируемая - айырбасталымды кепілхат
закладная на движимое иму щество - жылжитын 
мүлікке берілетін кепілпұл

закладная на земель ную собственность - жер 
меншігіне арналған кепілпұл

закладная на имущество - мүлікке арналған кепілхат
закладная на индивидуальную собственность - жеке 

(өзіндік) меншікке арналған кепілпұл
закладная на максимально допустимую сумму - ба-
рынша жоғары ұйғарынды сомаға ар нал ған кепілпұл

закладная на максимальную сумму - ең көп сомаға 
кепілхат

закладная на недвижимое имущество (недвижи-
мость) - жылжымайтын мүлікке ар нал ған кепілхат

закладная на прочее движимое имущество - өзгедей 
жылжитын мүлікке арналған ке пілхат

закладная на судно - кемеге арналған кепілхат
закладная на товар - тауарға арналған кепілхат
закладная на транспортное средство - көлік 
құралына арналған кепілхат

закладная непогашенная - өтелмеген ке піл хат
закладная облигация - кепілхатты облигация 

(компанияның кепілсалым ретінде пайдаланылатын 
мүлкімен, бағалы қағаздарымен қамсыздандырылған 
облигация)

закладная, ограничен ная определенной суммой - 
белгілі бір сомамен шектелген кепілхат

закладная, ограниченная суммой - сомасы шектелген 
кепілхат

закладная открытая - ашық кепілхат
закладная погашенная - өтелген кепілхат
закладная под деньги на покупку - сатып алуға 
арналған ақша кепілдігімен берілетін кепілхат

закладная под недвижимость - жылжымайтын мүлік 
кепілдігімен берілген кепілхат

за кладная, подлежащая погашению в рассрочку - 
мерзімі ұзартылып (мəулеттік) өтелуге тиіс кепілхат

закладная, предусматривающая дифференциро-
ванные платежи с переменной ставкой - мөл шер-
ле ме сі ауыспалы сараланған төлемдерді көздейтін 
кепілхат

заклад ная, регулируемая с учетом уровня цен - баға 
деңгейі ескеріліп реттелетін кепілхат

закладная с байдуном - байдунды кепілхат (несиенің 
бүкіл мерзімі (не бір бөлігі) үшін пайыздың бір бөлі-
гін өтеу есебіне бір жол ғы төлем арнаулы шотқа 
есеп телетін кепілхат)

за кладная с более высокой процентной ставкой - 
неғұрлым жоғары пайыздық мөл шер ле ме лі кепілхат

закладная с дифференцированными платежами - 
сараланған төлемді кепілхат

закладная с долей в оценочной стоимости - б а ға лан-
балы құнымен көрсетілген үлесті ке пілхат

закладная с залого вым счетом - кепілзатты шоты бар 
кепілхат

закладная с изменяющейся ставкой процента - па-
йыз мөлшерлемесі өзгермелі кепілхат

закладная с изменяющимся процентом - па-
йызы өзгермелі кепілхат (нарықтық па йыз 
мөлшерлемесінің жалпы деңгейінің сер пі ні не қарай 
пайызы өзгеріп отыратын ипо те ка лық несие 
жөніндегі құжат)

закладная с колебанием плате жей - тө лем де рі 
ауытқымалы кепілхат

закладная с корректировкой платежей на уровне 
инфляции - инфляция деңгейіне қа рай төлемге 
түзету жасалып отыратын ке піл хат

закладная с меняющейся суммой погашения - өтеу 
сомасы ауыспалы кепілхат

закладная с неопределенным верхним пределом - 
белгісіз жоғары шектегі кепілпұл

закладная с неопределенным пределом - шегі 
белгісіз кепілхат

закладная с переменной ставкой - мөл шер ле ме сі 
өзгермелі кепілхат

закладная с плавающей ставкой - мөл шер ле ме сі 
құбылмалы кепілхат

закладная с платежом на уровень инфляции - төлем 
инфляция деңгейінде төленетін кепілхат

закладная с прогрессирующими взносами - жарнасы 
үдемелі кепілхат 

закладная с регулируемой ставкой - мөл шер ле месі 
реттелмелі кепілхат

закладная с регулируемым уровнем цен - ба ға сының 
деңгейі реттелмелі кепілхат

закладная с устойчивым процентом - пайызы 
орнықты кепілпұл

закладная с фиксированной ставкой - тия нақ талған 
мөлшерлемелі кепілхат

закладная с фиксированным максимумом процент-
ной ставки - пайыз мөлшерлемесі барынша жоғары 
деңгейде тіркелген кепілхат

закладная с фиксированным процентом - тия-
нақталған пайызды кепілхат

закладная складская - қоймалық кепілхат
закладная таможенная - кеден кепілхаты
закладная урегулирова ния - реттеу кепілхаты
закладная условная - шарт қойылатын кепілхат, шарт-
ты кепілхат

закладное свидетельство - кепілхатты куəлік 
(борышқордың кепілзат салғаны туралы құжат)

закладной лист - кепілхаттық қағаз, ке піл хат тық 
парақ (шығарушының меншігі бойынша ипотека 
кепілдігімен шығарылған облигация)
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закладной сертифи кат - кепілхаттық сертификат
закладные, имеющие одинаковый паритет - бірдей 
баламы бар кепілхаттар

закладные, имеющие одинаковый приоритет - 
бірдей басымдығы бар кепілхаттар

закладные под строящийся объект или проект стро-
ительства - салынып жатқан объект немесе құрылыс 
жобасы кепілдігімен берілетін кепілхаттар

закладные, подлежа щие погашению - өте лу ге тиіс 
(өтеуге жататын) кепілхаттар

закладные с корректируемой процентной ставкой - 
пайыздық мөлшерлемесі тү зе тіл ме лі кепілхаттар

закладные ценные бумаги - кепілге салынатын 
бағалы қағаздар

закладодержатель - кепілхат ұстаушы
закладчик - кепілге салушы, кепілгер
закладывание товара в банке - тауарды банкке 
кепілге салу

закладывание ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар ды 
кепілге салу 

закладывать - кепілге салу (кепілге беру) 
закладывать в за лог - кепілге салу
закладывать в ипоте ку - ипотекаға кепілге салу
закладывать имущество - мүлікті кепілге салу
закладывать недвижимость - жылжымайтын мүлікті 
кепілге салу

закладывать собственность как обеспечение долго-
вого обязательства - борышқорлық міндеттемені 
қамтамасыз ету ретінде меншікті кепілзатқа салу 

закладывать ценные бумаги - бағалы қағаздарды 
кепілге салу

за ключать договор о ссуде - несие туралы шарт жасасу
заключать компро миссное соглашение между 
должни ком и кредитором - борышкер мен несиегер 
арасындағы ымыралы келісім

заключать контракт о получении кредита - несие 
алу туралы келісімшарт жасасу

заключать повторный договор об аренде (лизинге) - 
жалгерлік (лизинг) туралы қайталама шарт жасасу

заключать сделки вопреки конъюнктуре - жағдаятқа 
қарамастан мəмілелер жасасу

заключать сделку - мəміле жасасу
заключать сделку на срок - мерзімдік мəміле жасасу
заключать сделку о займе - қарыз туралы мəміле жа-
сасу

заключать соглашение о займе - қарыз туралы 
келісім жасасу

заклю чать соглашение об образовании консорциума 
- консорциум құру туралы келісім жасасу

заключение - 1) тұжырым, қорытынды, қо ры тын-
дылама; 2) жасау, жасасу

заключение агентского соглашения - агент тік келісім 
жасасу

заключение аудитора - аудитордың қо ры тын дысы
заключение аудитора по финансовому отчету - 
аудитордың қаржылық есеп бойынша қорытындысы 

заключение аудиторское - аудиторлық қорытынды

заключение внешнего аудитора - сыртқы аудитордың 
қорытындысы

заключение биржевых сделок голосом - дауыс беру 
арқылы биржалық мəміле жасасу

заключение бухгалтерских записей - бух гал терлік 
жазбалардың қорытындысы

заключение дилером, рас полагающим информаци-
ей о пред стоящей крупной операции, опцион ной 
сделки для получения прибыли от изменения 
цен - бағаның өз ге руі нен пайда алу үшін алдағы ірі 
операция туралы ақпаратқа ие дилермен бағаның өз-
ге руі нен пайда алу үшін опциондық мəміле жасасу

заключение договора - шарт жасасу
заключение договора в пользу выгодоприобретате-
ля - пайда алушының пайдасына шарт жасасу

заключение договора на торгах - сауда-сат тық та шарт 
жасасу

заключение договора с агентством - агент тік пен 
шарт жасасу

заключение займа - қарыз қорытындысы
заключение комиссии - комиссия қорытындысы
заключение компенсационной сделки - өтем ақылы 
мəміле жасасу

заключение конвенции - конвенцияның қорытын-
дысы

заключение консультативное - кеңес беру қо рытын-
дысы 

заключение контракта - келісімшарт жасасу
заключение отрицательное - теріс қоры тынды
заключение по годовому отчету - жылдық есеп бо-
йынша қорытынды

заключение по государственному бюджету - 
мемлекеттік бюджет бойынша қо ры тын ды 

за ключение противоположной сделки своп на кре-
дитном рынке - несие нарығында қарама-қарсы ай-
ырбас мəмілесін жасасу

заключение противоправных договоров - құ қыққа 
қайшы шарт жасасу

заключение ревизора о финансовом состоянии 
компании - компанияның қаржы жағ дайы турвлы 
тексерушінің қорытындысы

заключение с оговоркой - ескертпелі қорытынды
заключение сделки - мəміле жасасу (та рап тар дың 
өзара құқықтары мен міндеттері пайда болатын 
сəт)

заключение сделок на срок - мерзімдік мə мі  ле жасасу
заключение сделок после закрытия биржи - биржа 
жабылғаннан кейін мəміле жасасу

заключение сделок после официального закрытия 
рынка - нарық ресми жабылғаннан кейін мəміле 
жасасу

заключение сделок с маржей - маржамен мə мі ле жа-
сасу

заключение сделок с ценными бумагами при не-
достаточной марже - маржа жет кі лік сіз болғанда 
бағалы қағаздармен мəміле жасасу

заключение соглашения - келісім жасасу



228ЗАК-ЗАК

заключение соглашения о займе - қарыз туралы 
келісім жасасу 

заключение счета кассы - касса шотының қо рытын-
дысы

заключение счетов - шоттардың қорытындысы
заключение торговой сделки - сауда мə мі ле сін жасасу
заключение условное - шарт қойылатын тұ жы рым, 
шарт қойылатын қорытынды

заключение эксперта - сарапшы қорытындысы
заключение эксперта-бухгалтера - сарапшы-
бухгалтердің қорытындысы

заключение экспертизы - сараптама қо ры тын дысы
заключение экспертное - сарапшылық қорытынды
заключение экспортера - экспортшы қорытындысы
заключенная сдел ка - жасасылған мəміле
заключительная котировка - қорытынды баға 
белгіленімі (мамандар сауда күні жабылар кезде 
тіркеген сұраныс мен ұсы ныс тың соңғы бағасы)

заключительная покупка - қорытынды сатып алу (оп-
ционды сатушының алдыңғы опцион дай сипаттама-
сы бар опционды сатып алуы)

заключительная продажа - қорытынды сату (алдында 
ғана сатып алынған опциондай сипаттамасы бар 
опционды сату)

заключительная сделка с ценными бумагами - 
бағалы қағаздармен байланысты қо ры тын ды мəміле

заключительная цена - қорытынды баға (биржа жа-
бы лар алдында тіркелген бағаның, ба ғам ның ауқымы)

заключительное вознаграждение - қо ры тын-
ды сыйақы (сақтандыру полисін ұс тау шы лар ға 
не қайтыс болғанда не межелі жасқа жеткенде 
төленетін қаражат)

заключительное вознаграждение в страховании - 
сақтандырудағы қорытынды сыйақы

заключительное соглашение - қорытынды келісім
заключительные обороты - қорытынды айналымдар
заключительные проводки - қорытынды өт кіз белер 

(жазбалар)
заключительный бухгалтерский баланс - бух гал-
тер лік қорытынды теңгерім (1. кə сіп орын ды тарату 
кезінде жасалатын тең ге рім; 2. бір жыл ғы қо ры-
тын ды бойынша жасалатын жылдық теңгерім)

заключительный годовой баланс - жылдық қорытын-
ды теңгерім

заключительный отчет - қорытынды есептеме (есеп 
беру)

заключительный счет - қорытынды шот
закон антикартельный - картельге қарсы заң
закон антитрестовский - треске қарсы заң
Закон Блэнда-Эллисона - Блэнд-Эллисон заңы
закон бюджетный - бюджет заңы
закон вероятности - ықтималдық заңы 
закон, вносящий изменения и дополнения в Консти-
туцию - Конституцияға өзгерістер мен толықтырулар 
енгізетін заң

закон возвышения потребности - қа жет ті лік тің арта 
түсу заңы

закон возрастания относительных издержек - салыс-
тырмалы шығынның өсу заңы

закон возрастающих вмененных издержек - 
жүктелген өспелі шығын заңы

Закон Гарнета Сент-Джемана о де позитных ин-
ститутах 1982 г. - Гарнет Сент-Дже ман ның 1982 ж. 
депозиттік институттар туралы заңы

Закон Гласса-Стиголла - Гласс-Стиголл Заңы 
(коммерциялық банктердің бағалы қа ғаз дар мен опе-
рациялар жасауына тыйым салатын заң; АҚШ)

Закон Гласса-Стиголла 1933 г. - Гласс-Сти голл дың 
1933 ж. заңы

закон гражданский - азаматтық заң
Закон Грешама / Закон Грэшема - Грешам Заңы / 
Грэшем заңы (ақша айналысы заңы, мұнда ақша 
нарығында бағасы төмен нашар ақша жоғары 
бағаланатын толымды ақшаны құнсызданған деп 
айналыстан ығыс тырып шығарады) 

закон действующий - қолданыстағы заң
закон денежного обращения - ақша айналысы заңы 

(айналысқа қажетті ақша мөлшерін ай қындауға 
мүмкіндік беретін қасиеттердің жиынтығы)

закон, избранный сторонами гражданского право-
отношения - азаматтық-құқықтық қа ты нас қа 
қатысушы тараптар таңдаған заң (аза мат тық-
құқықтық қатынасқа қа ты су шы тараптардың 
өздері таңдаған мем ле кет тің құқығы қолданылады 
дегенді біл ді ре тін құқықтық қағидат)

закон конкуренции - бəсеке заңы
Закон Маклина-Платта - Маклин-Платт заңы
Закон Макфаддена / Закон Макфэддена - Макфад-
ден Заңы / Макфэдден Заңы (фе де ралдық жəне 
штаттық деңгейдегі банктерді тек өз штатында 
ғана бө лім ше лер ашу құқығында теңестірген)

закон места исполнения договора - шарт орын-
далатын жердің заңы (шарттан туын дайтын 
міндеттеме орындалуға тиіс мем ле кет тің құқығын 
қолдануды білдіретін құ қық тық қағидат)

закон места совершения акта - акт жасалған жердің 
заңы

закон места совершения договора - шарт жа са сылған 
жердің заңы

Закон Мэлоуни - Мэлоуни Заңы (1933 ж. ба ға лы 
қағаздар туралы Заңға түзету)

закон накопления - қор жинау заңы, қорлану заңы
закон, направленный против отмывания денег - 
ақшаның жылыстауына қарсы ба ғыт тал ған заң

закон недействующий - қолданылмайтын заң
Закон о банках - Банктер туралы заң (Ұлыбритания)
Закон о банковской дея тельности 1933 г. - Банк 
қызметі туралы 1933 ж. заң

Закон о банковской дея тельности 1935 г. - Банк 
қызметі туралы 1935 ж. заң

Закон о банков ской деятельности штата Делавэр 
1981 г. - Делавэр штатының банк қызмет туралы 
1981 жылғы заң

Закон о банковской тайне 1970 г. - Банк қыз меті тура-
лы 1970 ж. заң
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Закон о бан ковской холдинговой компании 1956 г. - 
Банктердің холдингілік қызметі туралы 1956 ж. заң

Закон о бан ковском страховании депозитов 1934 г. 
- депозиттерді банктердің сақ тан ды руы туралы 
1934 ж. заң

Закон о банкротстве - Банкроттық туралы заң
Закон о банкротстве корпораций - Кор по ра ция лар-
дың банкроттығы туралы заң

Закон о банкрот стве фермерских хозяйств 1933 г. - 
Фермерлік шаруашылықтардың банкроттығы туралы 
1933 ж. заң

Закон о бес пристрастной кредитной отчетности - 
Риясыз несие есептілігі туралы заң (АҚШ)

Закон о выпуске кре дитных карточек - Кредит кар-
точкаларын шығару туралы заң

Закон о государственном бюджете - Мемле кет тік 
бюджет туралы заң

Закон о дерегулировании - Қайта реттеу туралы заң
Закон о дерегулировании депозитных учреждений 
и контроле за денежным обращением - Депозиттік 
мекемелерді қайта реттеу жəне ақша айналысын 
бақылау туралы заң (АҚШ)

Закон о дерегулировании дея тельности депозитных 
учреждений и де нежно-кредитном контроле - 
Депозиттік ме ке ме лер дің қызметін қайта реттеу жəне 
ақша-несие бақылауы туралы заң

Закон о доходах 1962 г. - Табыс туралы 1962 ж. заң
Закон о доходах 1964 г. - Табыс туралы 1964 ж. заң
Закон о до ходах 1971 г - Табыс туралы 1971 ж. заң
Закон о доходах 1976 г. - Табыс туралы 1976 ж. заң
Закон о доходах 1978 г. - Табыс туралы 1978 ж. заң
Закон о закупках серебра - Күмісті көтере сатып алу 
туралы заң (АҚШ, 1934 ж.)

Закон о защите прав заемщиков в потребительском 
кредите 1968 г. - Тұтынушылық кредитте қа рыз гер-
лердің құқықтарын қорғау туралы 1968 ж. заң

Закон о защите прав потребителей - Тұтыну шылар-
дың құқықтарын қорғау туралы заң

Закон о защите фондовых инвесторов - Қор инвес-
торларын қорғау туралы заң (АҚШ, 1970 ж.)

Закон о золотом резерве - Алтынның сақтық қоры 
туралы заң

Закон о золотом стандарте - Алтын стандарты туралы 
заң (АҚШ)

Закон о ком мерческих банках - Коммерция лық банк-
тер туралы заң

закон о компаниях - компаниялар туралы заң
За кон о конкурентном равенстве в банков ской сфе-
ре 1987 г. - Банк саласындағы бə се ке лік теңдік тура-
лы 1987 ж. заң

Закон о кре дитном контроле 1969 г. - Кре дит тік 
бақылау туралы 1969 ж. заң

Закон о креди товании домовладельцев 1933 г. - Үй 
иелерін несиелендіру туралы 1933 ж. заң

Закон о меж дународных банковских операциях - 
Халықаралық банк операциялары туралы заң (АҚШ)

Закон о монетарном кон троле - Монетарлық бақылау 
туралы заң

Закон о названиях деловых предприятий - іс кер лік 
кəсіпорындардың атаулары туралы заң

Закон о налогах 1981 г. - Салықтар туралы 1981 ж. заң
За кон о налогах для восстановления эконо мики 

1981 г. - Экономиканы қалпына кел ті руге арналған 
салықтар туралы 1981 ж. заң

Закон о налоговой ре форме 1969 г. - Салық реформа-
сы туралы 1969 ж. заң

Закон о налоговой ре форме 1976 г. - Салық реформа-
сы туралы 1976 ж. заң

Закон о налоговой ре форме 1984 г. - Салық реформа-
сы туралы 1984 ж. заң

Закон о на логовой реформе 1986 г. - Салық реформа-
сы туралы 1986 ж. заң

закон о налогообложении - салық салу туралы заң
Закон о налогооб ложении при банкротстве 1980 г. - 
Банкроттық кезінде салық салу туралы 1980 ж. заң

Закон о националь ных банках - Ұлттық банк тер ту-
ралы заң

Закон о национальных банках 1863 г - Ұлт тық бан-
ктер туралы 1863 ж. заң

закон о патентах - патенттер туралы заң
Закон о предо ставлении информации по ипотеке 
жилья - Тұрғын үй ипотекасы жө нін де ақпарат беру 
туралы заң

Закон о предо ставлении точной информации о 
кредиторах - Несиегерлер туралы дəл ақпарат беру 
туралы заң (АҚШ)

Закон о предотвращении мошенничества в инвести-
ционной сфере - Инвестициялық аяда айлакерлікке 
жол бермеу туралы заң (Ұлыбритания, 1958 ж.)

Закон о признании машинных носителей ин-
формации доказательст вом заключения сдел-
ки - Машиналық ақпарат таратушыларды мəміле 
жасасудың дəлелдемесі ретінде тану туралы заң 
(Ұлыбритания, 1976 ж.)

Закон о процедуре расчетов по недвижи мости - 
Жалжымайтын мүлік бойынша есеп айырысу рəсімі 
туралы заң

Закон о равном доступе к кредитам - Кредитке 
бірдей қол жеткізу туралы заң

Закон о развитии финансового центра 1981 г. - 
Қаржы орталығын дамыту туралы 1981 ж. заң

закон о регистрации - тіркеу туралы заң
Закон о регулятивном контро ле над финансовыми 
институтами и про центными ставками - Қаржы 
институттары мен па йыз дық мөлшерлемелерді 
реттеушілік бақылау туралы заң

Закон о рефор ме финансовых институтов, регули-
ровании и надзоре за его исполнением - Қаржы 
институттарын реформалау, реттеу жəне оның орын-
далуын қадағалау туралы заң

Закон о системе электронных платежей - 
Электрондық төлемдер жүйесі туралы заң

Закон о слиянии банков - Банктердің қо сы луы тура-
лы заң
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Закон о справедливости в отношении чековых 
сче тов клиентов - Клиенттер чегінің шоттарына 
қатысты əділеттілік туралы заң

За кон о справедливости в предоставлении кре-
дитной информации 1971 г. - Кредиттік ақпарат 
берудегі əділеттілік туралы 1971 жылғы заң

Закон о страховании банковских депозитов - Банк 
депозиттерін сақтандыру туралы заң (АҚШ)

Закон о строительстве жи лья 1961 г. - Тұр ғын үй 
құрылысы туралы 1961 ж. заң

Закон о строительстве жилья и развитии общин 
1977 г. - Тұрғын үй құрылысы жəне қауымдарды да-
мыту туралы 1977 ж. заң

закон о товарных знаках - тауар белгілері туралы заң
Закон о Федераль ной резервной системе - Фе-
дералдық сақтық қор жүйесі туралы заң (АҚШ)

Закон о финансо вых услугах - Қаржы қыз мет те рін 
көрсету туралы заң (Ұлыбритания)

Закон о ценных бумагах - Бағалы қағаздар туралы заң 
(АҚШ, 1933 ж.)

Закон о ценных бумагах и биржах - Бағалы қағаздар 
мен биржалар туралы заң (АҚШ, 1934 ж.)

Закон о ценных бумагах и биржах - Бағалы қағаздар 
мен биржалар туралы (Жапония)

Закон о чеканке монет - Мəнет шеку туралы заң
Закон о честной кон куренции - Адал бəсеке туралы 
заң (Ұлыбритания)

Закон о честной конку ренции - Адал бəсеке туралы 
заң (АҚШ)

закон о честной торговле - адал сауда туралы заң 
Закон о честнос ти при кредитовании 1968 г. - Кредит 
беру кезіндегі адалдық туралы 1968 ж. заң

закон об арбитраже - төрелік туралы заң
закон об ассигнованиях - қаржы бөлу туралы заң 

(қаржы жылына арналып бюджеттен бөлінетін 
қаржыны бекіту туралы жоғары заң шығарушы 
органның кесімі)

Закон об инвестиционных компаниях - Ин вес-
тициялық компаниялар туралы заң (АҚШ)

Закон об инве стициях по доверенности - Се нім хат 
бойынша инвестициялар туралы заң (Ұлыбритания)

Закон об ипотечном кредите - Ипотекалық несие ту-
ралы заң 

закон об исковой давности - қуыну мерзімі туралы заң
За кон об обоснованной практике взыскания долгов 

- Борыштарды өндіріп алудың негізделген практика-
сы туралы заң

Закон об обоснованнос ти выписки счетов по кре-
дитным карточ кам - Кредит карточкалары бойынша 
шоттар көшірімінің негізділігі туралы заң

Закон об обращаемом документе - Айналыс та 
жүретін құжат туралы заң

закон об охране тайны переписных сведений - санақ 
мəліметтерінің құпиясын қорғау туралы заң

Закон об учреж дении системы федеральных бан-
ков жи лищного кредита - Федералдық тұрғын үй 
кредиті банктерінің жүйесін құру туралы заң

Закон об учре ждении системы федеральных бан-
ков по кредитованию жилищного строи тельства 
- Тұрғын үй құрылысын несиелендіру жөніндегі 
федералдық банктер жүйесін құру туралы заң (АҚШ)

закон объективный - əділ заң
закон обязывающий - міндеттейтін заң
Закон, обязываю щий кредиторов называть действи-
тельную процентную ставку и делать условия 
ссуды простыми для пони мания - Несиегерлерді 
шын пайыздық мөл шер ле ме ні атауға жəне түсінуге 
қарапайым несие шарттарын жасауға міндеттейтін 
заң (АҚШ)

закон ограниченности - шектеулілік заңы
закон одной цены - бір баға заңы
закон основной - негізгі заң
закон отмененный - күші жойылған заң
закон Оукена - Оукен заңы
закон оценки - бағалау заңы
закон параллельного действия - қатарлас əсер заңы
закон Парето - Парето заңы (табысты дистрибуци-
ялау үлгісінің тарихи жəне гео гра фия лық тұрғыда 
салық саясаты мен қо лай лы саясатқа қарамастан 
тұрақты күйінде қа ла ты ны туралы теория)

закон патентный - патенттік заң
Закон Пеппера-Мак-Фэддена - Пеппер-Мак-Фэдден 
заңы

закон повышающихся издержек - өспелі шы ғын заңы
закон политической экономии - саяси экономия заңы
закон праздничных дней - мереке күндер заңы (бир-
жа саудасының тиімділігі тео рия сы ның құ рам дас 
бөлігі, бұл теория бойынша “түрлі тең жағ дай лар-
да” биржалық баға белгіленімі мерекеге дейін жəне 
одан кейін бірнеше күн бойына өсіп отырады)

закон предложения - ұсыныс заңы (тауар ба ға сы ның 
өсуіне орай тең жағдайда сол та уар ға ұсыныстың 
көлемі көбейеді деген қағида)

закон прибавочной стоимости - қосымша құн заңы
закон применимый - қолдануға болатын заң
закон присвоения - иемдену заңы
закон пропорциональности и композиции - үйлестік 
жəне жарастық заңы

закон равномерного распределения - бір кел кі бөлу 
заңы

закон развития - даму заңы
закон развития производственных отношений - 
өндірістік қатынастардың даму заңы

закон распределения - бөлу заңы
закон распределения по труду - еңбекке қа рай бөлу 
заңы

закон, регулирующий вы пуск и продажу акций 
и ценных бу маг - акциялар мен бағалы қа ғаз дар 
шығару мен сатуды реттейтін заң (АҚШ)

Закон Республики Казахстан О банках и банков-
ской деятельности - Қазақстан Рес публикасының 
Банктер жəне банк қызметі туралы заңы

Закон Республики Казахстан О банкротстве - Қа зақ-
стан Республикасының Банкроттық туралы заңы
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Закон Республики Казахстан О борьбе с корруп-
цией - Қазақстан Республикасының Сы байлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңы

Закон Республики Казахстан О бюджетной системе 
- Қазақстан Республикасының Бюджет жүйесі туралы 
заңы

Закон Республики Казахстан О валютном регули-
ровании - Қазақстан Рес пуб ли ка сы ның Валюталық 
реттеу туралы заңы

Закон Республики Казахстан О вексельном обраще-
нии в РК - Қазақстан Рес пуб ли ка сы ның Қазақстан 
Республикасындағы вексель айналысы туралы заңы

Закон Республики Казахстан О государствен-
ной поддержке малого предпринимательста - 
Қазақстан Республикасының Ша ғын кəсіпкерлікті 
мемлекеттік қолдау туралы заңы

Закон Республики Казахстана О государственной 
пошлине - Қазақстан Рес пуб  ли ка сы ның Мемлекеттік 
баж туралы заңы 

Закон Республики Казахстан О государственной 
службе - Қазақстан Рес пуб ли ка сы ның Мемлекеттік 
қызмет туралы заңы

Закон Республики Казахстана О дорожно-
транспортных происшествиях - Қазақстан 
Республикасының Жол-көлік оқиғасы туралы заңы

Закон Республики Казахстана О жилищных отно-
шениях - Қазақстан Республикасының Тұрғын үй 
қатынастары туралы заңы

Закон Республики Казахстана О занятости на-
селения - Қазақстан Республикасының Халықтың 
жұмыспен қамтылуы туралы заңы

Закон Республики Казахстана О земле - Қа зақстан 
Республикасының Жер туралы заңы

Закон Республики Казахстана О коллективных 
спорах и забастовках - Қазақстан Республикасының 
Ұжымдық даулар жəне ереуілдер туралы заңы

Закон Республики Казахстана О конкуренции и 
ограничении монополистической деятельности 
- Қазақстан Республикасының Бəсекелестік жəне 
монополиялық қызметті шектеу туралы заңы

Закон Республики Казахстана О мерах защиты вну-
тренного рынка при импорте товаров - Қазақстан 
Республикасының Тауарлар импорты кезінде ішкі 
нарықты қорғау шараларытуралы заңы

Закон Республики Казахстана О местных пред-
ставительных и исполнителльных органах - 
Қазақстан Республикасының Жергілікті өкілдікті 
жəне атқарушы органдары туралы заңы

Закон Республики Казахстана О национальном 
банке - Қазақстан Республикасының Ұлттық банк 
туралы заңы

Закон Республики Казахстана О негосударственных 
добровольных пенсионных фондах - Қазақстан 
Республикасының Мем ле кет тік емес ерікті зейнет-
ақы қорлары туралы заңы

Закон Республики Казахстана О недобросовест-
ной конкуренции - Қазақстан Рес пуб ли ка сы ның 
Жосықсыз бəсеке туралы заңы

Закон Республики Казахстана О некоммерче-
ских организациях - Қазақстан Рес пуб ли ка сы ның 
Коммерциялық емес ұйымдар туралы заңы

Закон Республики Казахстана О нормативных 
правовых актах - Қазақстан Рес пуб ли ка сы ның 
Нормативтік құқықтық актілері туралы заңы

Закон Республики Казахстана О нотариате - 
Қазақстан Республикасының Нотариат туралы заңы

Закон Республики Казахстана О пенсионном обеспе-
чении в Республике Казахстан - Қа зақ стан Респу-
бликасында зейнетақымен қам сыз дан ды ру туралы 
Қазақстан Рес пуб ли ка сы ның заңы

Закон Республики Казахстана О платежах и пере-
воде денег - Қазақстан Рес пуб ли ка сы ның Төлемдер 
жəне ақша аударымдары туралы заңы

Закон Республики Казахстана О рынке ценных бу-
маг - Қазақстан Республикасының Ба ға лы қағаздар 
нарығы туралы заңы

Закон Республики Казахстана О средствах массо-
вой информации - Қазақстан Рес пуб ли ка сы ның 
Бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңы

Закон Республики Казахстана О стандартизации 
- Қазақстан Республикасының Стандарттау туралы 
заңы

Закон Республики Казахстана О страховой деятель-
ности - Қазақстан Республикасының Сақтандыру 
қызметі туралы заңы

Закон Республики Казахстана О товарных знаках, 
знаках обслуживания и наименования мест про-
исхождения иоваров - Қа зақ стан Республикасының 
Тауар белгілері, қыз мет көрсету белгілері жəне тауар-
лардың шы ға рыл ған жерлерінің атаулары туралы 
заңы

Закон Республики Казахстана О труде в Республике 
Казахстан - Қазақстан Рес пуб ли ка сын да ғы еңбек ту-
ралы Қазақстан Рес пуб ли ка сы ның заңы

Закон Республики Казахстана О языках в Респули-
ке Казахстан - Қазақстан Рес пуб ли ка сын да ғы тілдер 
туралы ҚР заңы

Закон Республики Казахстана Об авторском праве и 
смежных правах - Қазақстан Рес  пуб ли ка сы ның Ав-
тор лық құқық жəне са бақ тас құқықтар туралы заңы

Закон Республики Казахстана Об административ-
ном надзоре - Қазақстан Рес пуб ли ка сы ның Əкім ші-
лік қадағалау туралы заңы

Закон Республики Казахстана Об акционерных об-
ществах - Қазақстан Респуб ли ка сы ның Акционерлік 
қоғамдар туралы заңы

Закон Республики Казахстана Об аудиторской дея-
тельности - Қазақстан Республика сының Ауди тор-
лық қызмет туралы заңы

Закон Республики Казахстана Об инвестиционных 
фондах - Қазақстан Республика сының Инвес ти ция-
лық қорлар туралы заңы

Закон Республики Казахстана Об индивидуальном 
предпринимательстве - Қазақстан Рес пуб ли ка сы-
ның Жеке кəсіпкерлік туралы заңы
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Закон Республики Казахстана Об иностранных ин-
вестициях - Қазақстан Республика сы ның Шетелдік 
инвестициялар туралы заңы

Закон Республики Казахстана Об исполнительном 
судопроизводстве и статусе судебных исполните-
лей - Қазақстан Респуб ли ка сының Орындаушылық 
сот ісін жүргізу жəне орындаушылардың мəртебесі 
туралы заңы

Закон Республики Казахстана Об общественных 
объединениях - Қазақстан Рес пуб  ли ка сының 
Қоғамдық бірлестіктер туралы заңы

Закон Республики Казахстана Об обязательном со-
циальном страховани - Қазақстан Рес пуб ли ка сы-
ның Міндетті əлеуметтік сақ тан ды ру туралы заңы

Закон Республики Казахстана Об органах финан-
совой полиции Республики Казахстан - Қазақстан 
Республикасының Қаржы полициясы органдары ту-
ралы Қазақстан Рес пуб ликасының заңы

Закон Республики Казахстана Об органах юстиции 
- Қазақстан Республикасының Əді лет органдары ту-
ралы заңы

закон, с которым данное правоотношение наиболее 
тесно связано - осы құқықтық қа ты нас неғұрлым 
тығыз байланысқан заң (шарт тық міндеттемелер 
аясында қай шы лық ты мəселелерді шешу үшін қол да-
ны ла тын құқықтық қағидат)

закон сокращающейся доходности - қыс қар ма лы 
табыстылық заңы

закон спроса - сұраныс заңы (бағаның өсуі тең жағ-
дай да тауарға деген сұранымды тө мен детеді деген 
қағида)

закон спроса и предложения - сұраныс пен ұсы ныс 
заңы

закон средней нормы прибыли - пайданың орташа 
нормасы заңы

закон статистический - статистикалық заң
закон стоимости - құн заңы
закон суда - сот заңы (сотта, төрелік сотта дау 
қаралатын мемлекеттің құқығы қол да ны ла ды 
дегенді білдіретін құқықтық қа ғидат) 

закон таможенный - кеден заңы
закон тарифный - тарифтік заң
закон тенденции падения нормы прибыли - пайда 
мөлшерінің құлдырау үрдісі заңы

закон тенденции способности к понижению нормы 
прибыли - пайда мөлшерінің төмендеуге бейімділік 
үрдісі заңы

закон убывающей доходности - кемімелі та быс тылық 
заңы

закон убывающей отдачи - кемімелі қай та рым заңы
закон убывающей полезности - кемімелі пай да лылық 
заңы

закон убывающей предельной полезности - кемімелі 
шекті пайдалылық заңы

закон убывающей производительности труда - 
кемімелі еңбек өнімділігі заңы

закон уголовный - қылмыстық заң

Закон Уильямса - Уильямс заңы (бағалы қа ғаз дар са-
тып алуға ұсыныс туралы; АҚШ, 1968)

Закон Фрезера-Лемке-Лонга - Фрезер-Лемке-Лонг 
заңы

Закон Чандлера - Чандлер заңы
Закон Эджа - Эдж заңы (шетелдік банктердің аме-
рикандық филиалдарын құру тəртібі туралы)

Закон Элдрича-Врилэнда - Элдрич-Врилэнд заңы
закон экономии труда - еңбекті үнемдеу заңы
закон экономический - экономикалық заң
законная валюта - заңды валюта
законная инвестиция - заңды инвестиция 

(қорғаншылық міндеттемелер қабылдаған 
инвесторларға рұқсат етілген инвестиция)

законная монополия на предложение услуг - 
көрсетілетін қызметтер ұсынысына заңды монополия

законная неустойка - заңды тұрақсыздық айыбы, 
заңды айыпақы

законная собственность - заңды меншік
законная ставка процента - заңды пайыз мөлшер-
лемесі

законное аннулирование долга - борыштың күшін 
заңды түрде жою

законное владение собственностью - мен шік ті заңды 
иелену 

законное залоговое право - заңды кепілзаттық құқық
законное имущество - заңды мүлік (борыштарды 
төлеу үшін пайдаланылуы мүмкін ба ға лы қағаздарды 
қосқанда кез келген мүлік)

законное партнерство - заңды əріптестік, заңды 
серіктес

законное право собственности - заңды мен шік 
құқығы

законное средство платежа - заңды төлем құ ралы
законность - заңдылық
законность владения - иелену заңдылығы
законность гарантии - кепілдіктің заңдылығы
законность документа - құжаттың заңдылығы
законность притязаний - кінəрат-та лап тар дың 
заңдылығы, дəмегөйлік заңдылығы

законность решения - шешімнің заңдылығы
законность сделки - мəміленің заңдылығы
законность требований - талаптардың заң ды лығы
законные деньги - заңды ақша
законные инвестиции - заңды инвестиция
законные органы власти - заңды билік органдары
законные платежные средства - заңды тө лем 
құралдары, заңды төлем қаражаты (елде қолданылып 
жүрген заңға сəйкес бү кіл ел аумағында төлем құра-
лы ретінде қа был да ну ға міндетті ақша белгілері)

законные резервы - заңды сақтық қорлар (фирма 
капиталының пайдадан аудару жолымен құралатын 
бөлігі)

законные средства платежа - заңды тө лем қа ра жа ты 
(борышты төлеу үшін қа был да ну ға тиіс ақша)

законный - заңды
законный держатель - заңды ұстаушы
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законный держатель векселя - вексельдің заңды иесі
законный общий траст-фонд - заңды ортақ сенім қоры
законный порядок - заңды тəртіп
законный представитель - заңды өкіл
законный процент - заңды пайыз
законный список - заңды тізім (мемлекеттік агент-
тік, əдетте банк бөлімі іріктеп ал ған бағалы 
қағаздар)

законный титул собственно сти - заңды мен шік титулі
законодатель - заң шығарушы
законодательная власть - заң шығарушы өкімет
законодательная инициатива - заң шы ға ру шы лық 
бастамашылық

законодательное собрание - заң шы ға ру шы лық 
жиналыс

законодательные акты по охране труда - ең бек ті 
қорғау жөніндегі заңнамалық актілер

законодательные нормативные правовые акты - 
заңнамалық нормативтік құқықтық актілер

законодательные ограничения - заң на ма лық шектеу-
лер (экономикалық ше шім дер мен қатар бə се ке лес-
тік ті шектеуге ба ғыт тал ған үкімет шешімдері)

законодательный - заң шығарушылық
законодательный акт - заңнамалық акт 

(конституциялық заң, Елбасының конс ти ту ция-
лық заң күші бар жарлығы, кодекс, заң, Елбасының 
заң күші бар жарлығы, республика Парламентінің 
қаулысы, Сенат пен Мəжілістің қаулылары)

законодательный орган - заң шығарушы орган
законодательство - 1) заңнама, заңдар, низам (белгілі 
бір тəртіппен қабылданған нор ма тив тік құқықтық 
актілердің жиынтығы); 2) заң шығару

законодательство антидемпинговое - дем пин гі ге 
қарсы заңнама

законодательство антимонопольное - мо но по лияға 
қарсы заңнама

законодательство антитрестовое - трестіге қарсы 
заңнама

законодательство банковское - банктік заң на ма, банк 
заңнамасы

законодательство биржевое - биржа заң на ма сы
законодательство валютное - валюталық заңнама
законодательство вексельное - вексельдік заңнама
законодательство гражданское - азаматтық заңнама
законодательство действующее - қол да ныс та ғы 
заңнама

законодательство денежное - ақша заңнамасы
законодательство исключительное - ерекше заңнама
законодательство международное - ха лық ара лық 
заңнама

законодательство местное - жергілікті заң нама
законодательство налоговое - салық заң на ма сы, 
салық низамы 

законодательство национальное - ұлттық заң нама
законодательство о банках - банктер туралы заңнама
законодательство о банкротстве - банкрот тық туралы 
заңнама

законодательство налоговое - салық заң на ма сы, 
салық низамы 

законодательство национальное - ұлттық заң нама
законодательство о реформировании покупок в рас-
срочку - мəулеттік сатып алуды реформалау туралы 
заңнама

законодательство о социальном обеспечении - 
əлеуметтік қамсыздандыру туралы заңнама 

законодательство о таможенном деле - кеден ісі тура-
лы заңнама

законодательство о труде - еңбек туралы заңнама
законопроект об ас сигнованиях - қаражат тан дыру 
туралы заң жобасы

законодательство об охране природы - та би ғат ты 
қорғау туралы заңнама

законодательство ограничительное - шек те ме лі 
заңнама

законодательство патентное - патенттік заң нама
законодательство по охране труда - еңбекті қорғау 
жөніндегі заңнама

законодательство по таможенному делу - кеден ісі 
жөніндегі заңнама

законодательство по ценным бумагам - ба ға лы 
қағаздар жөніндегі заңнама

законодательство против недобросовестной конку-
ренции - арамза бəсекелестікке қарсы заңнама

законодательство социальное - əлеуметтік заң нама
законодательство существующее - қолда ныс та ғы 
заңнама

законодательство таможенное - кеден заң на масы
законодательство торговое - сауда заңнамасы
законодательство трастовое - сенімгерлік қор 
заңнамасы

законодательство трудовое - еңбек заңнамасы
законодательство уголовное - қылмыстық заң нама
законодательство хозяйственное - ша руа шы лық 
заңнамасы

закономерность - заңдылық
закономерность объективная - əділетті заң ды лық
закономерность основная - негізгі заңдылық
закономерность развития - даму заңдылығы
закономерность статистическая - ста тис ти ка лық 
заңдылық 

закономерность управления - басқару заң ды лығы 
законоположение - заңи ереже
законопроект - заң жобасы
законопроект бюджетный - бюджеттік заң жобасы
законопроект об ас сигнованиях - қа ра жат тан дыру 
туралы заң жобасы

законопроект предложенный - ұсынылған заң 
жобасы 

законопроект финансовый - қаржылық заң жобасы 
законотворчество - заң шығарушылық
законсервирование основных фондов - не гіз гі 
қорларды пайдаланбай қою

законченная спекулятивная сделка - аяқ тал ған 
алып-сатарлық мəміле
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законченные капитальные вложения - иге ріл ген 
күрделі қаржы жұмсалымы, аяқталған күр делі қаржы 
жұмсалымы

законы “Голубого неба” - “Көгілдір аспан” заңдары 
(1. АҚШ-тағы бағалы қағаздарды сауда бастал ған-
ға дейін тіркеуді талап ететін заңдардың атауы; 
2. сатып алушыларды қорғау жəне күмəнді ба ға-
лы қа ғаз дар дың шығарылуына жол бермеу үшін 
шығарылған заңдар)

законы иностранные - шетелдік заңдар
законы о бюджетных правах - бюджеттік құқықтар 
туралы заңдар

законы о наследовании - мұралану туралы заңдар
законы о “честной торговле” - “адал сауда” туралы 
заңдар

законы обычного права - ғұрыптық құқық зандары
законы организации - ұйым заңдары
законы рыночной экономики - нарықтық экономика 
заңдары

“Законы синих небес” - “Көк аспан заңдары” (бағалы 
қағаздар нарығындағы алаяқтыққа қарсы күресуге 
бағытталған заңдар)

“Законы солнечного света” - “Күн сəулесі заңдары” 
(АҚШ)

законы шариата - шариғат заңдары
законы экономические - экономикалық заңдар
законы экономического развития - эконо ми ка лық 
даму заңдары

законы юридические - заңи заңдар
закрепительный талон - бекіту талоны
закрепление капи тала - капиталды бекіту
закрепление на рынке - нарықта бекініп алу
закрепление позиции - жайғасымды бекіту
закрепление сделки - мəмілені бекіту
закрепленная процентная ставка - бекітілген 
пайыздық мөлшерлеме

закрепленное вещное право - бекітілген зат тық құқық
закрепленное выжидательное право - бе кі тіл ген 
аңысын аңдау құқығы

закрепленные права - бекітілген құқықтар
закрепленный - бекітілген
закрепленный юридический паритет - бекі тілген 
заңи бара-барлық

закрывать аккре дитив - аккредитивті жабу
закрывать депозит - депозитті жабу
закрывать имею щиеся позиции - орын алған 
жайғасымды жабу

закрывать позицию - жайғасымды жабу
закрывать рынок - нарықты жабу, базарды жабу
закрывать сделку - мəмілені жабу
закрывать счет - шотты жабу
закрывающие записи - жабушы жазбалар
закрывающий счет - жабушы шот
закрытая биржа - жабық биржа
закрытая акционерная компания - жабық 
акционерлік компания

закрытая валютная позиция - валюталық жа бық 
жайғасым, валюталық жабық ай қын дама

закрытая доля - жабық үлес (сақтандыруға қаты су-
дың ақырғы үлесі)

“закрытая” ипотека - “жабық” ипотека
закрытая компания - жабық компания (1. саны 
шектеулі адамдар бақылайтын фирма; 2. капитал 
құрылымы тия нақ тал ған, қай та ла ма нарыққа 
сатуға түсетін ак ция ла ры ның саны өзгермейтін бо-
лып бел гі лен ген ин вес ти ция лық компания)

закрытая корпорация - жабық корпорация
закрытая линия - жабық желі
закрытая монополия - жабық монополия
за крытая организация - жабық ұйым (мыс., қор бир-
жасы)

закрытая подписка - жабық жазылыс (1. шы ға ры-
ла тын бағалы қағаздарды тек құ рыл тай шы лар 
арасында немесе солардың ше ші мі мен тартылатын 
инвесторлардың арасында орналастыру; 2. бағалы 
қағаздарды жекеше орналастыру)

закрытая подписка на акции - акцияларға жабық 
жазылыс

закрытая позиция - жабық жайғасым (1. мə мі ле бо-
йынша есептесуді аяқтау: са тыл ған тауарды не-
месе бағалы қағазды сатып алу не сатып алынғанды 
сату; 2. жаңа акция ларды биржаға енгізу нысаны, 
бір банк ак ция лар дың бүкіл шығарылымын белгілі 
бір құн ға сатып алып, айрықша құқылы сатушы ре-
тінде əрекет етеді)

закрытая товарная биржа - жабық тауар биржасы
закрытая торговля обли гациями - облига циялармен 
жабық сауда

закрытая ценовая скидка - жабық баға ше ге рімі
закрытая чеканка - жабық ақша шеку
закрытая эмиссия - жабық эмиссия
закрытие - жабу (1. бухгалтерлік (қаржылық) тең ге-
рім қорытындыларының шығарылуы; 2. опе ра ция-
лық күннің аяғында қор биржасында шығарылым бо-
йынша қо ры тын ды опе ра ция ның бағасы; 3. баға лық 
қа ғаз дар дың жаңа шығарылымы жет кі зіл ген күні 
бар лық мүдделі тараптардың қорытынды кездесуі) 

закрытие аккредитива - аккредитивті жабу
закрытие акционерной компании - ак цио нер лік ком-
панияны жабу, акционерлік ком па ния ның жабылуы

закрытие аукциона - аукционды жабу 
закрытие биржевой сделки - биржа мəмілесін жабу
закрытие биржи - биржаны жабу
закрытие биржи в субботу - сенбіде биржаны жабу
закрытие биржи в субботу раньше обычного - 
сенбіде биржаны əдеттегіден ерте жабу

закрытие бухгалтерских книг - бухгалтерлік кітап-
тарды жабу

закрытие бюджетных кредитов - бюджеттік кредитті 
жабу 

закрытие временное - уақытша жабу
закрытие главной книги - бас кітапты жабу
закрытие длинной сроч ной позиции - ұзақ мерзімді 
жайғасымды жабу

закрытие книги - кітапты жабу
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закрытие контракта с андеррайтерами - андеррай-
терлермен келісімшартты жабу, андеррайтерлермен 
келісімшарттың жабылуы

закрытие кредита - кредитті жабу, несиені жабу
закрытие кредитной сделки - кредит мə мі ле сін жабу
закрытие на конец года - жылдың аяғында жабу
закрытие одной стороны арбитражной операции - 
арбитраждық операцияның бір жа ғын жабу

закрытие одной стороны спреда - спредтің бір жағын 
жабу

закрытие опе раций на бирже - биржадағы операция-
ны жабу

закрытие открытой позиции равнозначной обрат-
ной операцией - ашық жайғасымды бір мəндегі кері 
операциямен жабу

закрытие позиции на бирже - биржадағы жай-
ғасымды жабу

закрытие позиции при игре на повышение - 
жоғарылауға ойнау кезіндегі жабық жай ғасым

закрытие позиции при игре на понижение - 
төмендеуге ойнау кезіндегі жабық жайғасым

закрытие продажи ценных бумаг по подпис ке - 
бағалы қағаздарды жазылыс бойынша сатуды жабу

закрытие сделки - мəмілені жабу 
закрытие серии ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар се-
риясын жабу

закрытие списков - тізімдерді жабу (шы ға ры ла тын 
бағалы қағаздарға жазылыс бойынша өтінімдер 
тізімін жабу)

закрытие счета - шотты жабу, шоттың жабылуы 
(1. бухгалтерлік есеп шотта сальдо болмайтын 
жазба жазу; 2. атына шот ашылған заңи жəне 
жеке тұлғаның өтініші негізінде немесе соттың 
не банктердің өзінің шешімімен есептесу немесе 
ағымдағы шоттың қолданылуының тоқтатылуы)

закрытие счетов в банках - банктерде шоттарды жабу, 
банктерде шоттардың жабылуы

закрытие через эскроу-агента - эскроу-агент арқылы 
жабу

закрытие ярмарки - жəрмеңкені жабу
закрытое акционерное общество (ЗАО) - жа бық 
акционерлік қоғам (акциялары тек өзі нің құ рыл-
тай шы ла ры ның не күнібұрын бел гі лен ген адамдар 
тобының арасында ғана бө лі не тін қоғам)

закрытое акционирование - жабық акционерлеу
закрытое депонирование - жабық депозиттеу 

(банктің клиент құндылықтарын сақтауы)
закрытое размещение - жабық орналастыру
закрытое размещение ценных бумаг - бағалы қағаз-
дарды жабық орналастыру

закрытое требование - жабық талап
закрытые биржи - жабық биржалар
“закрытые корпорации” - “жабық корпорациялар”
закрытые скидки - жабық шегерімдер
закрытые торги - жабық сауда-саттық (сауда-сат тық-
қа оны ұйымдастырушылар іріктеп алған шектеулі 
қатысушылар ғана жіберілетін сауда-саттық)

закрытый - жабылған (жайғасым туралы)
закрытый для дивиден дов - дивидендтер үшін жабық
закрытый заклад - жабық кепілсалым (корпорация 
активтері кепілге салынған жəне жаңа кепілзаттық 
облигацияларды шығару мүмкін болмайтын жағдай)

закрытый инвестиционный трест - жабық инвес ти-
циялық трест (акция шығармайтын инвестициялық 
мекеме)

закрытый инвестиционный фонд - жабық инвести-
циялық қор

закрытый международный договор - жабық халық-
аралық шарт

закрытый рынок - жабық нарық (сатып алу шы-
ның бағамы сатушының бағамына тең болатын 
нарық жағдайы; 2. сатушылар мен сатып алушы-
лар арасында берік ком мер ция лық байланыстар 
орнатылған, жаңа тұл ға лар дың кіруі бірқатар 
кедергілермен қиын да тыл ған нарық)

закрытый способ учета ценных бумаг - ба ға лы 
қағаздар есебінің жабық тəсілі

закрытый способ хранения ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды сақтаудың жабық тəсілі

закрытый счет - жабық шот
закрытый счет безопасного хранения в банке - банк-
те қауіпсіз сақтайтын жабық шот

закрытый фонд - жабық қор (қаты су шы ла ры ның 
саны шектеулі қор)

закрытый экономический блок - жабық эко но мика-
лық одақ

закрыть позицию - айқындаманы жабу, жай ға сым ды 
жабу (фьючерстік жəне опцион дық тауар сауда-
сында: сау да гер лер дің мə мі ле лер дің мерзімін ұзарту 
жолымен жай ға сым ды жабуы)

закрыть счет - шотты жабу
закупать слишком большое количество - тым көп 
мөлшерде көтере сатып алу

закупка (закуп) - көтере сатып алу, толайым сатып алу 
(тауарларды шетелден немесе ел ішінде ірі топта-
мамен, көп мөлшерде сатып алу)

закупка авансовая - алғытөлемге көтере сатып алу
закупка в запас - босалқы қорға көтере сатып алу
закупка встречная - ыңғайласпа көтере сатып алу, 
кезікпе көтере сатып алу

закупка государственная - мемлекеттік көтере сатып 
алу

закупка для будущего использования - бола шақта 
пайдалану үшін көтере сатып алу

закупка для поддержания рыночной конъюнк туры 
- нарықтық жағдаятты қолдау үшін сатып алу

закупка для поддержания цен - бағаны қол дау үшін 
көтере сатып алу

закупка оптовая - көтерме саудада көтере сатып алу, 
көтерме саудада толайым сатып алу (тауарларды 
жеткілікті түрде көп көлемде сатып алу, мұнда та-
уар өлшемінің бағасы айтарлықтай төмен болады)

закупка оптом - толайым сатып алу
закупка панические - дүрлікпелі көтере сатып алу
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закупка по заказу - тапсырыс бойынша көтере сатып 
алу 

закупка правительтственная - үкіметтің кө те ре са-
тып алуы

закупщик - көтере сатып алушы
зал акций - акциялар құжырасы
зал дилинговый - дилинг құжырасы (банк қыз мет кер-
ле рі (дилерлер) телефон, телекс арқылы жəне басқа 
техниканы пайдаланып, валютамен, депозиттермен, 
бағалы қағаздармен мəміле жасайтын құжыра)

зал заседаний правления банка - банк басқарма сы-
ның мəжілісханасы

зал кассовый - касса құжырасы
зал облигаций - облигациялар құжырасы
зал операционный - операциялық құжыра
залезать в долги - борышқа бату 
залог - кепіл; кепілдік; кепілзат (1. азаматтық құ қық-
та: қарызгердің несиегерге несиенің қай тарылуы 
үшін кепілдік ретінде ақшалай не мүліктей беретін 
кепілі, яғни борышкер алынған несие үшін кепілдік 
ретінде тапсыратын кепілзат; 2. борышты қам-
та ма сыз ету үшін кепілге мүлік салу; 3. кепілдің 
кез келген түрімен кепілдік берілетін бо рыш кер лік 
міндеттеме; 4. қылмыстық іс жүр гі зу де: айып ты-
ның, сезіктінің тер геу ші нің, прокурордың, соттың 
шақыруы бо йын ша келуін қамсыздандыру үшін сот-
тың де позитіне ақша немесе құндылықтар салуы) 

залог активов в обмен на кредит - несиеге айырба-
сталатын активтер кепілі

залог акций - акцияларды кепілге салу
залог без перехода владения - иелену ауыстырылмай-
тын кепілзат

залог будущего дохо да - болашақ табыс кепілі
залог в виде движимого имущества, ценных бумаг - 
жылжитын мүлік түріндегі кепілзат

залог в виде документов - құжаттар түріндегі кепілзат
залог в виде ценных бумаг - бағалы қағаздар 
түріндегі кепілзат

залог валюты - валюта кепілі
залог вексельный - вексельдік кепілзат
залог векселя - вексель кепілі
залог вещей в ломбарде - ломбардта заттарды кепілге 
салу

залог высоколиквидный - өтімділігі жоғары кепілзат 
залог генеральный - негізгі кепілзат, бас кепілзат
залог движимого имущества - жылжымалы мүлік 
кепілі

залог движимости - жылжитын мүлік кепілі
залог дебиторской задол женности - дебитор лық бере-
шек кепілі

залог должника - борышкердің кепілзаты
залог дополнительный - қосымша кепілзат 
залог заверенный - сендірмелі кепілзат
залог зарегистрированный - тіркелген кепілзат
залог земельный (земли) - жерді кепілге салу 
залог имущества - мүлік кепілі, мүлікті кепілге салу
залог иму щества без лишения права собственности 

- меншік құқығынан айырмайтын мүлік кепілі

залог ипотечный - ипотекалық кепілзат (1. несиені 
қамтамасыз ету үшін кепілге бағалы қағаздар салу; 
2. кеме иесінің несиені қамтамасыз ету үшін кемені 
кепілге салып, банктен несие алуына мүмкіндік 
беретін ипотека туралы хат)

залог конфискованный - тəркіленген кепілзат
залог легкореализуемый - оңай өтетін кепілзат
залог ломбардный - ломбардтық кепілзат
залог недвижи мого имущества - жылжымайтын 
мүлік кепілі

залог недвижимости - жылжымайтын мүлік кепілі
залог нерыночный - бейнарықтық кепілзат 

(борышқордың қажет болған жағдайда қиын дық пен 
өткізілетін міндеттемесі сұ ра нымы: төмен акция-
лар, тартымсыз жылжымайтын мүлік, томаға-
тұйық валюта)

залог облигаций - облигациялар кепілі
залог по выданной ссуде - берілген несие бойынша 
кепілзат

залог последующий - кейіннен салынатын кепілзат
залог посткризисного развития - дағдарыстан кейінгі 
даму кепілі

залог рентный - ренталық кепілзат
залог рыночный - нарықтық кепілзат (бо рыш қор дың 
қажет болған жағдайда оңай өткізілетін мін дет-
те ме сі - сұранымы жо ға ры акциялар, тартымды 
жылжымайтын мү лік, айырбасталымды валюта)

залог самолета - ұшақ кепілі
залог судна - кеме кепілі
залог твердый - тұрақты кепілзат
залог товарного знака - кепілге салынған та уар 
белгісі, тауар белгісін кепілге салу

залог товарных запасов - кепілге салынған тауар 
қорлары, тауар қорларын кепілге салу

залог товаров в обороте - айналымдағы тауарлар 
кепілі

залог ценных бумаг - бағалы қағаздар кепілі, бағалы 
қағаздарды кепілге салу

залог чека - чек кепілі, чекті кепілге салу
залоговая облигация - кепілзаттық облигация
залоговая ставка - кепілзаттық мөлшерлеме
залоговое обеспечение проблемных кредитов - про-
блемалы кредиттерді кепілзатпен қамтамасыз ету

залоговое обязательство - кепілзаттық мін дет те-
ме (кепілзатпен қам сыз дан ды рыл ған міндеттеме 
орындалмаған жағ дай да қа рыз гер дің кепілге салын-
ған мү лік тің құ ны нан шағым-талаптың қа на ғат-
тан ды ры луы на несиегердің құқылы екенін растап 
бе ре тін құжаты)

залоговое письмо - кепілді хат, кепілзаттық хат
залоговое право - кепілзаттық құқық (кепілге зат 
салудан туындайтын қатынастарды рет тей тін 
құқықтық нормалардың жиын тығы)

залоговое распоряжение - кепілзаттық өкімхат
залоговое соглашение - кепілзаттық келісім
залоговые операции - кепілзаттық операциялар 

(банктердің айналымдағы тауарлар мен өңдеу үде-



237 ЗАЛ-ЗАМ

рі сіндегі тауарларды кепілге алып, несие беру жөнін-
де гі операциялары)

залоговые операции банков - банктердің кепілзаттық 
операциялары

залоговые права на имущество - мүлікке ке піл заттық 
құқық

залоговые проблемные активы - кепілзаттық 
проблемалық активтер

залоговые ссуды - кепілзаттық несие
залоговый акт - кепілді акт
залоговый билет - кепілді билет
залоговый гарантийный депозит - кепілдікті 
кепілзатты депозит

залоговый договор - кепілзаттық шарт
залоговый документ - кепілді құжат
залоговый запас - кепілді босалқы қор
залоговый индоссамент - кепілзаттық индоссамент
залоговый кредит - кепілді кредит (кепілзат не гі зін де 

(ломбард арқылы) берілетін кредит)
залоговый сертификат - кепілзаттық сертификат, 
кепілді сертификат (жылжитын не жылжымай-
тын мүліктің кепілге са лын ға нын куəландыратын 
құжат)

залоговый сертификат, зареги стрированный на имя 
владельца - иеленушінің атына тір кел ген кепілді 
сертификат

залоговый сертификат, зарегистрированный на 
имя владельца квартиры - пəтер иесінің атына 
тіркелген кепілді сертификат

за логовый сертификат, зарегистрированный на 
имя должника по заклад ной - ке піл пұл бойынша 
борышкердің атына тір кел ген кепілді сертификат

залого вый сертификат, зарегистрирован ный на имя 
продавца - сатушының атына тіркелген кепілді сер-
тификат

зало говый сертификат на движимое имущество - 
жылжымайтын мүлікке кепілді сертификат

за логовый сертификат на квартиру, за нятую ее 
владельцем - иеленушісі тұратын пəтерге кепілді 
сертификат

залоговый сертификат под ссуду, выданную на-
личными - қолма-қол ақшалай берілген несиеге 
кепілді сертификат

залогодатель - кепілзат беруші, кепіл беруші 
(өз міндеттемелерінің кепілдігі ретінде кепіл 
ұстаушыға кепілзат беруші)

залогодержатель - кепілзат (кепіл) ұстаушы, кепілзат 
иесі, кепілге зат ұстаушы (несиегер, кепілзат 
ұстаушы)

залогодержатель бездокументарного векселя - 
құжаттамасыз вексельді кепілге ұстаушы

залогодержатель зарегистрированный - тір келген 
кепілзат иесі

залогополучатель - кепілзат алушы
заложенная недвижимость - кепілге алынған жылжы-
майтын мүлік

заложенная облига ция - кепілге салынған облигация

заложенная ссуда - кепілге салынған несие
заложенная трат та - кепілге салынған тратта
заложенные активы - кепілге алынған активтер
заложенные ценные бумаги - кепілге са лын ған 
бағалы қағаздар

заложенный - кепілге салынған
заложенный вексель - кепілге салынған вексель
заложенный объект основного капитала - негізгі 
капиталдың кепілге салынған объектісі

заложенный счет - кепілге салынған шоттар
заложить - кепілге салу
заложить имущество - мүлікті кепілге салу
заманчивое предложение - алдамшы ұсыныс
замбийская квача - Замбия квачасы
замедление инфляции - инфляцияның баяулауы
замедление оформле ния операций в период боль-
шой активности на рынке - нарықтағы үлкен 
белсенділік кезеңіндегі операцияларды ресімдеуді 
баяулату 

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 қар қынын 
баяулату

замедленный своп - баяулатылған своп (айыр бас)
замедляющие оговорки - баяулатушы ескертпе
замена - ауыстыру, алмастыру
замена арбитра - төрешіні ауыстыру
замена банкнот и монет - банкнот пен мəнетті ауыс-
тыру

замена валют - валюталарды ауыстыру
замена выгодополучателя - пайда алушыны ауыстыру
замена долговых обязательств акциями - бо рыштық 
міндеттемелерді акциялармен ауыстыру

замена застрахованного - сақ тан ды ры лу шы ны ауыс-
тыру

замена краткосрочного займа долгосрочным - қысқа 
мерзімді қарызды ұзақ мерзімді қарызбен ауыстыру

замена лица, назначенного получателем страховой 
суммы - сақтандыру қаражатын алушы тағайындаған 
адамды ауыстыру

замена наказания - жазаны ауыстыру
замена националь ной валюты на международные 
де нежные активы - ұлттық валютаны халықаралық 
ақша активтеріне алмастыру

замена обеспечения - қамсыздандыруды ауыс тыру
замена обеспечения бро керской ссуды - бро кер лік 
несиенің қамтамасыз етілуін алмастыру (маржамен 
мəміле жасағанда)

замена обеспечения одно го вида кредита другим - 
несиенің бір түрінің қамтамасыз еті луін басқасымен 
ауыстыру

замена обеспе чения ссуды - несиенің қам та ма сыз 
етілуін ауыстыру

замена обязательства - міндеттемені ауыс тыру
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замена одного вида обеспечения другим - қам-
тамасыз етудің бір түрін екіншісімен ауыстыру

замена одного ви да ценных бумаг другим - ба ғалы 
қағаздардың бір түрін екіншісімен ауыстыру

замена одного кредитора другим - бір не сие гер ді 
екіншісімен ауыстыру

замена одного участника контракта другим - келі-
сім шартқа бір қатысушыны екін ші сі мен ауыстыру

замена одной ценной бумаги в портфеле на другие - 
қоржындағы бір бағалы қағазды басқаларымен ауыс-
тыру 

замена опционной позиции другой позицией с более 
высокой ценой и более отдаленным сроком испол-
нения - опциондық жай ға сым ды бағасы неғұрлым 
жоғары жəне орындалуы неғұрлым ұзағырақ басқа 
бір жай ға сым мен ауыстыру

замена опционной позиции дру гой позицией с 
более высокой ценой исполнения - опциондық 
жайғасымды орындалу бағасы неғұрлым жоғары 
басқа бір жайғасыммен ауыстыру

замена опционной позиции другой позицией с 
более низкой це ной исполнения - оп цион дық 
жайғасымды орындалу бағасы неғұрлым төмен басқа 
бір жайғасыммен ауыстыру

замена опционной позиции другой позицией с более 
низкой ценой исполнения и более отдаленным 
сроком исполнения - опциондық жайғасымды 
орындалу бағасы неғұрлым төмен жəне орындалуы 
неғұрлым ұзағырақ басқа бір жайғасыммен ауыстыру

замена опционной позиции другой, с более далеким 
сроком - опциондық жайғасымды басқа, мерзімі 
неғұрлым алыс опциондық жайғасыммен ауыстыру

замена опционной позиции другой, с более низ-
кой ценой - опциондық жайғасымды басқа бағасы 
неғұрлым төмен опциондық жайғасыммен ауыстыру 

замена персонала - қызметкерлерді ауыстыру
замена по гарантии - кепілдік бойынша ауыс тыру
замена ранее выпущенных ценных бумаг новыми 
выпусками - бұрын шығарылған ба ға лы қағаздарды 
жаңа шығарылымдармен ауыстыру

замена ранее открытой опционной позиции новой 
с более отдаленным сроком исполнения - бұрын 
ашылған опциондық жайғасымды орындалуы 
неғұрлым ұзағырақ жайғасыммен ауыстыру

замена страхователя - сақтандырылушыны ауыстыру, 
сақтанушыны ауыстыру

замена страхователя по договору страхования - 
сақтандыру шарты бойынша сақ та ну шы ны ауыстыру

замена страхового возмещения компенсацией ущер-
ба в натуральной форме в пределах суммы стра-
хового возмещения - сақ тан дыру өтемін сақтандыру 
өте мі со ма сы ның шегінде заттай нысанда за лал дың 
өте мі мен ауыстыру

замена ценной бумаги записью на счете - шот та жаз-
басы бар бағалы қағазды ауыс тыру

замена эквивалентная - баламалы ауыстырым
заменитель - ауыстырушы; ауыстырма, ал мас тыр ғыш, 
ауыстырғыш, ауыстырылғыш, орнына қолданылушы 

(біреуінің бағасының өсуі ауыстырушы ретінде қол-
данылатын бас қа ла ры на деген сұранымды кө бей те-
тін тауарлар мен көрсетілетін қызметтер тобы)

заменитель денег - ақша алмастырғыш, ақ ша ның 
орнына қолданылушы, ақшаны ауыс тыр ғыш, ақша 
ауыстырмасы

заменитель денежный - ақша ауыстырмасы
заме нить наличный платеж траттой - қолма-қол 
төлемді траттамен ауыстыру

заменять - алмастыру
заменять одного кредитора другим - бір не сие герді 
екіншісімен алмастыру

заменяющий налич ность ордер - қолма-қол ақшаны 
ауыстыратын ордер

заместитель - орынбасар
заместитель генерального директора - бас директор-
дың 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 бас ты ғы ның 
орынбасары

заместитель председателя - төрағаның орынбасары
заместитель президента - президенттің орынбасары
заместитель руководителя по финансовым вопро-
сам - басшының қаржы мəселелері жө нін дегі орын-
басары

заместитель управляющего - басқарушының орынба-
сары

замечание - ескертпе, ескерту
замечание по расчетам проекта бюджета - бюджет 
жобасының есебі бойынша ескертпе

замечания эксперта - сарапшының ескерт пе лері 
замещать - орнын басу, ауыстыру
замещение - ауыстыру, алмастыру, орнын басу, ор-
нына жүру, орнына қолданылу (1. экономикада: бір 
тауардың өндірісін жəне тұ ты ны луын қасиеті мен 
сапасы бойынша жақын бас қа тауармен ауыстыру; 
2. бір тұлғаның лауазымдық міндеттерін ол демалы-
ста, іс-сапарда болған кезде, ауырып қалғанда басқа 
тұлғаның орындауы)

замещение долга - борышты ауыстыру
замещение ценных бу маг другими ценными бума-
гами с более продолжительными сроками пога-
шения - бағалы қағаздарды өтеу мерзімі неғұрлым 
ұзағырақ басқа бір бағалы қағаздармен ауыстыру

замкнутая валюта - томаға-тұйық валюта
замкнутая финансовая система - тұйық қар жы лық 
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
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замораживание арендной платы - жалдау ақы сын 
тоқтатып қою

замораживание банковского счета - банк шотына 
тыйым салу

замораживание бюджетных средств - бюджет 
қаражатын тоқтатып қою

заморажива ние валютного курса - валюта лық 
бағамға тыйым салу

замораживание ва лютных средств - валюта лық 
қаражатқа тыйым салу

замораживание вклада - салым ақшаны тоқ та тып қою
замораживание выплат по облигациям - облигация-
лар бойынша төлемдерді тоқтатып қою

замораживание долгов - борыштарды тоқ та тып қою
замораживание заработной платы (зарплаты) - 
жалақыға тыйым салу

замораживание иностранных валютных активов - 
шетелдік валюта активтерін оқ шау лау

замораживание капи тала - капиталға тыйым салу, 
капиталды оқшаулау

замораживание кредита - кредитке тыйым салу
замораживание платежей - төлемдерге ты йым салу
замораживание средств - қаражатқа тыйым салу 

(ақшалай қаражатты пайдалануға, басқаруға 
мемлекеттің тыйым салуы, оны оқшаулауы)

замораживание счетов - шоттарға тыйым салу
замораживание цен - бағаға тыйым салу, ба ға ны 
қалпында сақтау

замораживать счет - шотты оқшаулау
замораживать фонды - қорларды оқшаулау
замороженная ссуда - оқшауландырылған несие
замороженная цена - тыйым салынған баға
замороженные активы - тыйым салынған активтер
замороженные денежные средства - тыйым салынған 
ақшалай қаражат

замороженные конвертируемые ценные бумаги - 
тыйым салынған айырбасталымды ба ға лы қағаздар

замороженные резерв ные фонды - тыйым са лын ған 
сақтық қорлар

замороженный - тыйым салынған, оқ шау лан ды рыл-
ған, тоқтатылған (жаргон сөз: инвес тор бағалы 
қағаздарды сата алмайтын жағ дай ды сипаттай-
тын термин)

замороженный капитал - тыйым салынған капитал
замороженный кредит - оқшауландырылған кредит
замороженный счет - тыйым салынған шот 

(пайдалануға үкімет шек қойған банк шоты)
замороживание авуаров - авуарларды тоқ та тып кою 
заморозка земли - жерді оқшаулау (үкіметтің жерді 
сатуға немесе табыстауға шек қоюы)

заморские банки - теңіздің арғы бетіндегі банк тер 
(Ұлыбритания)

занесение - енгізу
занесение в актив баланса - теңгерім активі не енгізу
занесение в пассив баланса - теңгерімнің пас сивіне 
енгізу

занесение в протокол - хаттамаға енгізу

занесение в список - тізімге енгізу
занесение в черный список - қара тізімге ен гізу
занесение на счет - шотқа енгізу 
занесение суммы в дебет счета - соманы шот дебетіне 
енгізу

занесение суммы в кредит счета - соманы шот 
кредитіне енгізу

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 көр сету
занижение размеров капитала - капиталдың 
мөлшерін төмендету

занижение цены - бағаны төмендету
заниженная цена - төмендетілген баға
заниженная экспортная цена - төмендетілген 
экспорттық баға, кемітіңкі экспорттық баға

заниженность - төмендетілгендік
заниженность валютного курса - валюталық 
бағамның төменділігі

заниженность курса - бағамның төмен де тіл ген дігі
заниженность цены - бағаның төмендетіл ген дігі
заниженный - төмендетілген
заниженный валютный курс - төмендетілген валюта 
бағамы (ұзақ мерзімді тепе-теңдік ара салмақтан 
төмен деңгейде сақталатын валюта бағамы)

занимать - қарыз алу
занимать без процентов - пайызсыз қарыз алу
занимать в пределах лимита - лимит шегінде қарыз 
алу

занимать ведущие позиции - жетекші жай ға сым дарға 
орналасу

занимать выжидательную позицию - аңысын аңдау 
айқындамасын ұстау

занимать деньги - қарызға ақша алу
занимать деньги без процентов - қарызға па йыз сыз 
ақша алу

зани мать деньги под закладную - кепілпұл кепілімен 
қарызға ақша алу

занимать деньги под залог - кепілзат ке піл ді гі мен 
қарызға ақша алу

занимать деньги под проценты - пайыз ке пі лі мен 
қарызға ақша алу

занимать деньги под страховой полис - сақ тан дыру 
полисі кепілімен қарызға ақша алу

занимать доминирующую позицию - басым 
жайғасымға орналасу

занимать одну и ту же сумму попеременно у 
несколь ких банков - бірнеше банктерде бел  гі лі бір 
соманы алма-кезек қарызға алу (бі   ре уі не борышқа 
беріп, екіншісінен қарыз ға алу)

занимать под проценты - пайызбен қарыз алу
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занимать позицию - жайғасымға орналасу
занимать положение в деловых кругах - іс кер лік ор-
тада өз орны болу

занимать руководящее положение - бас қа ру шы орын-
да отыру

заниматься - айналысу, шұғылдану
зани маться банковским делом - банк ісімен айналысу
заниматься банковскими операциями - банк опера-
цияларымен шұғылдану

заниматься бизнесом - бизнеспен шұғылдану
заниматься благотворительностью - қа йы рым ды лық 
жасаумен шұғылдану

заниматься изготов лением фальшивых монет - 
жалған мəнет дайындаумен айналысу

заниматься кредитным делом - несие ісімен айналысу
заниматься незаконными операциями - заң сыз опе-
рациялармен шұғылдану

заниматься посредническими опе рациями - делдал-
дық операциялармен айналысу (мыс., бағалы қағаз-
дармен)

заниматься посредническими операциями с акция-
ми - акциялармен делдалдық операциялар жасаумен 
айналысу

заново выпускать заем - қайтадан қарызхат шығару
заносить в бухгалтерскую книгу - бух гал тер лік 
кітапқа енгізу

заносить в черный список - қара тізімге енгізу
занятие - 1) жұмыс, іс, еңбек, кəсіп; 2) сабақ, оқу; 

3) жұмысқа орналасу, іспен шұғылдану
занятие бизнесом - бизнеспен айналысу
занятие благотворительностью - қайырымдылық жа-
саумен айналысу

занятость - жұмыспен қамтылу, жұмыстылық, жұ мыс-
бас ты лық (азаматтардың жеке ба сы ның жəне қо-
ғам дық қажеттерінің қа на ғат тан дырылуымен жəне 
оларға жұ мыс ақы, еңбек табысын əкелетін қызметі)

занятость в государственном аппарате - мем лекеттік 
аппаратта жұмыспен қамтылу

занятость в государственном секторе - мем лекеттік 
секторда жұмыспен қамтылу

занятость гарантированная - жұмыспен ке пілдікті 
қамтылу

занятость населения - халықтың жұмыспен қамтылуы
занятость теневая - көлеңкелі жолмен жұ мыс пен 
қамтылу (азаматтардың табыс са лы ғын төлемеу 
үшін көлеңкелі эко но ми ка лық қыз метке жарияламай 
қатысуы)

занять позицию - жайғасу, жайғасымға ие болу 
(1. компаниялардың акцияларын ұзақ уа қыт бо йы-
на ұстап тұру ниетімен не компанияны бақылау 
мақсатымен сатып алу; 2. дел дал дың//дилердің ак-
цияларды не облигацияларды ұстап тұруы) 

занятые экономической деятельностью - эконо ми ка-
лық қызметпен айналысушылар

заочная проверка банка по данным отчетности - 
есеп-қисап деректері бойынша банкінің сырттай 
тексеруі

заочная проверка отчетности - есеп-қисапты сырттай 
тексеру

Западно-Африканский валютный союз - Батыс Аф-
рика валюталық одағы

Западно-Восточ ный объединенный банк - 
Батыс-Шығыс біріккен банкі (Люк сем бург те-
гі коммерциялық банк, оның капиталы ке ңес тік 
шетелдік банктерге тиесілі болды)

запаздывание биржевых коти ровок - бир жа лық баға 
белгіленімінің кешігуі (тикер таспасында, дисплейде)

запаздывание положи тельного воздействия сни-
жения валютного курса на торговый баланс - 
валюталық бағамның төмендеуінің сауда теңгеріміне 
игі əсерінің кешігуі

запаздывание с платежами - төлемдерді ке шік тіру
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 ке зе ңі нің 
аяғындағы қор

запас в форме ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар 
нысанындағы босалқы қор

запас денег - ақша қоры
запас денежных средств - ақшалай қаражат қоры
запас для компенсации колебаний спроса - сұ ра ныс-
тың ауытқуының есесін толтыруға арналған қор

запас дополнительный - қосымша қор
запас залоговый - кепілзаттық қор
запас зо лота - алтын қоры
запас избыточный - басы артық қор
запас ино странной валюты - шетел валюта сының 
қоры

запас исчерпанный - таусылған қор, сарқыл ған қор
запас капитала - капитал қоры
запас на конец учетного года - есептік жыл дың 
соңындағы қор

запас на случай инфляции - инфляция жағ да йы на 
арналған қор

запас на случай колебаний спроса - сұ ра ныс тың 
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 наличных денег в банке - банктегі қол ма-қол 
ақша қоры

запас наличных денег в кладовой банка - банк 
қоймасындағы қолма-қол ақша қоры

запас неизрасходованный - жұмсалмаған қор
запас неиспользуемый - пайдаланылмайтын қор
запас неисчерпаемый - таусылмайтын қор, сарқыл-
майтын қор

запас неприкосновенный - тиісілмейтін қор, қол 
сұғылмайтын қор

запас резервный - сақтық қор
запас серебра - күміс қоры
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запас учтенный - есепке алынған қор
запасать - қор жасау
запасный рынок - қор нарығы
запасы - қорлар, босалқы қорлар, сақтаулы қорлар 

(1. тауарды өндіру үшін қажетті материалдар 
жəне тұтынушыға жө нел ту ге арналған та уар-
лар дың өзі; 2. əзірге өн ді рісте пайдаланылмайтын, 
қой ма да сақ та ла тын, кейін пайдалануға арналған 
ши кі зат, дүм біл зат, материалдар, отын, дайын 
өнім түріндегі материалдық құндылықтар, айналым 
құрал-жабдығы)

запасы валютные - валюталық қорлар
запасы валюты - валюта қорлары
запасы гарантийные - кепілдікті қорлар
запасы государственные - мемлекеттік қорлар
запасы золотые - алтынның сақтаулы қорлары
запасы ино странной валюты - шетел валюта сының 
қорлары

запасы иностранной валюты в банке - банк тегі ше-
тел валютасының қорлары

запасы платежеспособности - төлем тө леу ге жарамды 
қорлар (сақтандыру ком  па ния сы ның активтері со-
масы мен міндеттемелері сомасының арасындағы 
айырма)

запасы располагаемые - қолдағы қорлар, ие лік тегі 
қорлар

запатентование - патенттеу
записи - жазбалар
записка - жазба, жазбахат, тілхат
записка аналитическая - талдамалы жазба
записка брокерская - делдалдық жазба
записка деловая - іскерлік жазба
записка договорная - шарттық жазба
записка докладная - баяндау жазба
записка, которой об мениваются биржевые брокеры 
для проверки деталей сделки - биржа брокерлері 
мəміленің егжей-тегжейін тексеру үшін алмасатын 
тілхат

записка о перечислении средств - қаражатты аудару 
туралы жазба

записка объяснительная - түсініктеме жазба
записная книжка брокера с пометками об опе-
рациях - брокердің операциялар туралы ескертпелері 
жазылған жазба кітапшасы

записывать - жазу, жазып қою
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 кре ди ті не жазу
записывать на счет - шотқа жазу 
запись - жазба, жазу, жазылу, тіркеу (1. операцияларды, 
мəмілелерді, бухгалтерлік өт кіз бе лер ді, шот тар да-
ғы өзгерістерді жазбаша тиянақтау; 2. деректерді 
өңдеуде: жазу)

запись бухгалтерская - бухгалтерлік жазба
запись в актив - активке жазу
запись в бухгалтер ской книге по ипотечной ссуде - 
бухгалтерлік кітапта жазылатын ипо те ка лық несие 
бойынша жазба

запись в главную бухгалтерскую книгу - бух гал-
терлік 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 дарственная - сыйға тарту жазбасы 
запись двойная - қосарлы жазба, екі жақты жазба 

(бухгалтерлік есеп тəсілі, мұнда əрбір ша руа шылық 
операция бухгалтерлік есепте ақша түрінде екі 
қайтара: бір шоттың дебеті бойынша бір рет, 
екінші шоттың кредиті бойынша бір рет жазылады)

запись двухколонная - екі бағаналы жазба
запись дебетовая - дебеттік жазба 
запись корректирующая - түзететін жазба, түзету 
жазбасы

запись кредитовая - кредиттік жазба
запись на счет - шотқа жазу
запись на счете - шоттағы жазба
запись новых сведений о клиентах - тапсырыскерлер 
туралы жаңа мəліметтер жазбасы

запись обратная - кері жазба
запись по дебету - дебет бойынша жазба
запись по кредиту - кредит бойынша жазба
запись по счету - шотқа жазу
запись приказов - бұйрықтар жазбасы
запись регулирующая - реттеуші жазба
запись сделок в журнал - мəмілелерді жур нал ға жазу 
запись суммы в дебет счета - соманы шот дебетіне 
жазу

запись учетная - есеп жазбасы (жасалған операциялар 
сомасының корреспонденцияланатын шоттар бо-
йынша бухгалтерлік есеп жазбасы)

запись финансовой операции - қаржы операциясын 
жазу

запланированные капиталовложения - жоспарланған 
күрделі қаржы жұмсалымы

заплатить бешеные деньги - қыруар ақша төлеу
заплечный ордер - иықты ордер, күйентелі ордер 

(жаргон: қосымша акциялар мен қосымша ордерлер 
сатып алуға құқық беретін ордер)

запоздалый протест векселя - вексельге ке шік кен 
наразылық

заполнение - толтыру 
заполнение декларации - мағлұмдама толтыру
заполнение документа - құжатты толтыру 
заполнение заявки - өтінімді толтыру
заполнение карточки - карточка толтыру
заполнять чек - чекті толтыру
запрашиваемая цена - сұралынды (сұ ра ла тын) баға 

(1. тауар не бағалы қағаз биржада не биржадан 
тыс нарықта сатуға ұсы ны ла тын баға; 2. өзара 
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қарыз қорының акция ларынан жұртшылыққа 
ұсынылатын бір ак ция ның бағасы)

запрашиваемый курс - сұралынды бағам (ак ция ның 
сатушы сату кезінде жариялаған бас тап қы құны) 

запрашивание цены - баға сұрау 
запрашивать - сұрау, сұрау салу 
запрашивать кредиты - несиеге сұрау салу
запрашивать предложения - ұсынысқа сұрау салу
запрет взимания процента - пайыз алуға тыйым 
салу (ислам банкингінде: шариғат бойынша тыйым 
салынған əрекет)

запрет на выпуск облигаций с претензиями более 
высокого порядка - неғұрлым жоғары тəртіптегі та-
лаптар қоятын облигациялар шығаруға тыйым салу

запрет правительственный - үкіметтік ты йым салу
запрет судебный - соттың тыйым салуы
запретительный тариф - тыйым салу тарифі
запретить передачу индос самента - индос са мент ті 
табыстауға тыйым салу (чектегі жазба)

запреты биржевые - биржалық тыйым
запрещаемая цена - тыйым салынатын баға (бағалы 
қағазды болжалды сатушы үшін қолайлы ең төмен 
баға)

запре щать прием депозитов - депозиттерді қабыл дау-
ға тыйым салу

запрещение - тыйым салу (иеленуші өз акцияларын 
еркін билей алмайтын кезең)

запрещение приема депозитов - депозиттерді 
қабылдауға тыйым салу

запрещенная практика тор говли брокером за свой 
счет до выполнения приказа клиента - клиенттің 
бұйрығын орындағанға дейін брокердің өз есебінен 
сауда жасауына тыйым салу практикасы

заприходование - кіріске жазу
запрос индивидуальный - жекелей сұрау салу
запрос информации - ақпарат сұрату
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 ин формацию - несиелік ақпа-
ратқа сұрау салу

запрос на проведение экспертизы - сараптама жүргі-
зуге 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 первоначальный - бастапқы сауал
запрос письменный - жазбаша сауал
запрос по телексу - телекс бойынша сұрау салу
запрос по телефону - телефон арқылы сұрау салу
запрос через сеть BASE II - BASE II желісі арқылы 
сұрау салу

запятнать репутацию - беделіне дақ түсіру, беделіне 
кір келтіру

зарабатывание валюты - еңбекпен валюта табу
зарабатывание денег - еңбекпен ақша табу
зарабатывать - қаржы табу, табыс табу
зарабатывать деньги - ақша табу
зарабатывать ино странную валюту - шетел валюта-
сын табу

заработанная иностранная валюта - еңбекпен 
табылған шетел валютасы

заработанный доход - еңбекпен табылған табыс 
(тауарлардың берілгені жəне қыз мет тер дің көр се-
тіл ге ні үшін алынған пайда - кө бі не се жалақы мен 
айлықақы)

заработанный отчет - табыс есептемесі
заработки перед налогами - салық алдындағы табыс 

(облигацияларды ұстаушыларға па йыз төлегеннен 
кейінгі, салық төленгенге де йін гі пайда)

заработная плата (зарплата) - жалақы, жұ мыс ақы 
(кəсіпорын жұмысшыларға, қыз мет ші лерге олардың 
еңбегі үшін еңбектің мөл шері мен сапасына орайлас 
түрде шартта жəне заңда белгіленген норма бо-
йынша тө леуге міндетті сыйақы)

заработная плата в денежном выражении - ақ шалай 
тұлғадағы жалақы

заработная плата после вычета налогов и сборов 
- са лық тар мен алымдарды шегергеннен кейінгі 
жалақы

заработная плата, выдаваемая чеком - чекпен бері-
летін жалақы

заработная плата, выплачиваемая наличными - 
қолма-қол ақшамен төленетін жалақы

заработная плата, установленная законом - заң мен 
белгіленген жалақы

заработок - табыс, жұмысақы (жұмысшы алатын 
ақшалай табыс)

заработок высокий - жоғары табыс 
заработок годовой - жылдық табыс 
заработок дневной - күндік табыс 
заработок месячный - айлық табыс 
заработок на договорной основе - шарт не гі зін дегі 
табыс 

заранее авторизован ный платеж - күні бұ рын 
авторландырылған төлем

заранее оплаченные расходы - күні бұрын тө ленген 
шығыс

заранее просчитанная ссуда - күні бұрын есептелген 
несие

заранее согласованная ссуда - күні бұрын келісілген 
несие

заранее установленная цена - күні бұрын бел гі ленген 
баға

заранее установ ленное равенство курсов - ба  ғам ның 
күні бұрын белгіленген тепе-теңдігі

заранее установленные и согласованные платежи - 
күні бұрын белгіленген жəне келісілген төлемдер

зарегистрирован под названием - атаумен тіркелді
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зарегистрирован ная акция горнодобывающей 
компа нии - кен өндіру компаниясының тіркелген 
акциясы

зарегистрированная акция с ограниченным обра-
щением - шектелген айналыстағы тіркелген акция

зареги стрированная инвестиционная ком пания - 
тіркелген инвестициялық компания (АҚШ)

зарегистрированная компания - тіркелген компания
зарегистрированная кор порация, не имеющая 
существенных активов и не ведущая операций - 
елеулі активтері жоқ жəне операциялар жүргізбейтін 
тіркелген компания

зарегистрированная, но не функционирующая ком-
пания - тіркелген, бірақ жұмыс істемейтін компания

зарегистрированная цена при закрытии сроч-
ной биржи - мерзімді биржаның жабылуы кезінде 
тіркелген баға

зарегистрированная цена при открытии сроч-
ной биржи - мерзімді биржаның ашылуы кезінде 
тіркелген баға

зарегистрированная ценная бумага - тір кел ген 
бағалы қағаз

зарегистрированное вторичное предложение - 
тіркелген қайталама ұсыныс (бұрын жекеше сатып 
алу үшін шығарылған ба ға лы қа  ғаз дар дың ірі топта-
масын ірі ин вес ти ция лық банктер арқылы ұсыну)

зарегистрированное лицо - тіркелген тұлға (иеленуші; 
атаулы ұстаушы; сенімгер бас қа ру шы; кепілзат 
ұстаушы) 

зарегистрированное право на движимую соб-
ственность без получения титула собственности 
- меншік титулы алынбаған жылжымалы мүліктің 
тіркелген құқығы (ке піл зат жағдайында)

зарегистрированные выпуски ценных бумаг, дата 
предложения которых еще не объявлена - ұсынылу 
күні əлі жа рия лан ба ған ба ға лы қағаздардың тір кел-
ген шы ға ры лым да ры

зарегистрированные фондовые биржи - тір кел ген 
қор биржалары

зарегистрированные ценные бумаги - тір кел ген 
бағалы қағаздар

зарегистрированные цены акций - ак ция лар дың 
тіркелген бағасы

зарегистрированный - тіркелген
зарегистрированный биржевой брокер - тір кел ген 
биржалық брокер

зарегистрированный владелец акции - ак ция ның 
тіркелген иесі

зарегистрирован ный владелец именных акций - 
атаулы акциялардың тіркелген иесі

зарегистрирован ный держатель облигаций - 
облигациялардың тіркелген ұстаушысы

зарегистрированный держатель ценных бумаг - 
бағалы қағаздардың тіркелген иесі

зарегистрированный дилер по опционам - опцион 
бойынша тіркелген дилер

за регистрированный дилер по ценным бумагам, 
поддерживающий рынок на конкурентной осно-
ве - бағалы қағаздар бойынша нарықты бəсекелік 
негізде қолдаушы тіркелген дилер

зареги стрированный дилер, поддерживаю щий ры-
нок конкретных акций - нақты акциялар нарығын 
қолдаушы тіркелген дилер

зарегистрированный доход - тіркелген табыс
зарегистрированный залог - тіркелген кепілзат
зарегистрированный как корпорация - корпорация 
ретінде тіркелген 

зарегистрированный конкурентоспособный маркет-
мейкер - бəсекелесуге қабілетті тіркелген маркет-
мейкер

зарегистрированный конкурентоспособный трей-
дер - бəсекелесуге қабілетті тіркелген трейдер

зарегистрированный курс - тіркелген бағам
зарегистрированный маклер - тіркелген мак лер
зарегистрированный на бирже курс - биржада 
тіркелген бағам

зареги стрированный на имя владельца или на 
предъявителя - иеленушінің немесе ұсы ну шы ның 
атына тіркелген

зарегистрированный на предъявителя - ұсы ну шы ға 
тіркелген

зарегистриро ванный на фондовой бирже - қор бир-
жасында тіркелген

зарегистрированный офис - тіркелген кеңсе 
(Ұлыбритания)

зарегистрированный офици ально - ресми тіркелген
зарегистрированный представитель - тір кел ген 
өкіл (дилер не мүше делдал жалдаған, клиенттер 
үшін бухгалтерлік орындаушы рө лін атқаратын 
қызметші)

зарегистрированный представитель брокерской 
фирмы - брокерлік фирманың тір кел ген өкілі

зарегистрированный сертификат ценной бумаги - 
тіркелген бағалы қағаз сертификаты

зарегистрированный чек - тіркелген чек (банктің 
клиент үшін шығарған чегі)

зарегистрированный эквитный маркет-мейкер - 
тіркелген эквиттік маркет-мейкер 

зарегистрировать протест векселя - вексельге 
наразылықты тіркеу

зарегистрировать сделку - мəмілені тіркеу
зарегистрировать убыток - залалды тіркеу
зарплата - жалақы
зарплата основная - негізгі жалақы
зарубежная облигация - шетелдік облигация
зарубежная сделка - шетелдік мəміле
зарубежное отделение банка - банкінің шетелдік 
бөлімшесі

зарубежное отделение бан ка, используемое для 
регистрации сделок в обход национального регу-
лирования - банктің ұлттық реттеуді орағытып 
мəмілелерді тіркеу үшін пайдаланылатын шетелдік 
бөлімшесі
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зарубежные капита ловложения - шетелдік күрделі 
жұмсалым

зарубежные операции - шетелдік операциялар
зарубежный выпуск облигаций - облигациялардың 
шетелдегі шығарылымы

зарубежный заем - шетелдік қарыз
зарубежный кредит - шетелдік кредит
зарубежный рынок - шетелдік нарық
зарубежный филиал - шетелдік филиал
засвидетельствова ние - куəландыру, растау
засвидетельствование документа - құжатты 
куəландыру

засвидетельствование нотариально - нотариалды 
жолмен куəландыру

засвидетель ствование подлинности - түп нұс қа лықты 
куəландыру

засвидетельствова ние подлинности чека - чектің 
түпнұсқалығын куəландыру

засвидетельствование подписи - қойылған қолды 
куəландыру

засвидетельствованная нотариально тратта - нота-
риалды түрде куəландырылған тратта

засвидетельствовать - куəландыру
засвидетельствовать нотариально - нота риал ды жол-
мен 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 бан ка - банк бас қар ма сы ның 
отырысы

заседание совета - кеңес отырысы
заседание совместное - бірлескен отырыс
заседание суда - сот отырысы
заседание чрезвычайное - төтенше мəжіліс 
заседатель - алқаби
заседать - кеңесу, мəжіліс құру
заслуга - сіңірген еңбек
заслушивание доклада - баяндаманы тыңдау
заслушивание отчета правления - басқарма есебін 
тыңдау

“заставить активы работать” - “активтерге жұмыс 
істету”, “активтерді жұмыс істеуге мəжбүрлеу” (ак-
тивтер айналымдылығының жоғары көрсеткішіне, 
яғни қолдағы жиын тық активтердің есебінен са  ту-
дың жоғары деңгейіне қол жеткізудің ма ңыз ды лы-
ғын атап көрсететін сөз тіркесі)

застой - тоқырау (қоғамдық өмірде, мə де ниет те ілге рі-
леудің жоқтығы, да му дың то лық тоқ тауы; ша руа-
шылық қыз мет те гі сыл быр лық, қар қын ды лық тың 
жет кі лік сіз ді гі)

застой в делах - істердегі тоқырау
застой в деловой активности - іскерлік бел сен ді лік те-
гі тоқырау

застой в экономической деятельности - эко но мика-
лық қызметтегі тоқырау

застой экономический - экономикалық то қы рау
застойный - тоқыраған (нарықтық жағдаят туралы)
застойный период - тоқырау кезеңі
застойный рынок - тоқыраған нарық
застрахованное предло жение - сақтан ды рыл ған 
ұсыныс

застрахованные банковские депозиты - сақ тан-
дырылған банк депозиттері

застрахованный депозит - сақтандырылған депозит
застрахованный счет - сақтандырылған шот
заступничество - қорғампаздық, қанатының астына алу
засчитывать долг - борышты есепке алу
засчитывать име ющиеся позиции - орын алған 
жайғасымды есепке алу

за товаривание рынка - нарықтың тауарға толуы, 
нарықта тауардың іркілуі

затормаживание экономического подъема - экономи-
калық өрлеуді тежеу 

затратный бюджет - шығынды бюджет (бюджет 
тапшылығына негізделетін эко но ми ка лық саясат)

затратный метод оценки стоимости - құнды бағалау-
дың шығынды əдісі

затраты - шығын, жұмсалған қаражат (тауар өндіруге 
жұмсалатын еңбек жəне капитал шығыны)

затраты в иностранной валюте - шетел валютасы 
түріндегі шығын

затраты в конвертируемой валюте - айыр бас талатын 
валюта түріндегі шығын

затраты денежные - ақшалай шығын
затраты денежных средств - ақшалай қаражат шығыны
затраты допустимые - ұйғарынды шығын
затраты капитала - капитал шығыны, күрделі қаржы 
жұмсалуы

затраты капитальные - күрделі қаржы шы ғыны
затраты на ведение бухгалтерского учета - бух гал-
терлік есепті жүргізуге жұмсалған шығын

затраты на выдачу ссуды - несие беруге жұм сал ған 
шығын

затраты на выплату процентов - пайыз тө леу ге жұм-
салған шығын

затраты на выплату процентов по облигациям - об-
лигациялар бойынша пайыздарды төлеуге жұмсалған 
шығын

затраты на выпуск ценных бумаг - бағалы қағаздар 
шығарылымына жұмсалған шығын

затраты на инкассацию - инкассолауға жұм сал ған 
шығын

затраты на инновации - жаңартпаға жұм сал ған шығын
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затраты на капитальные вложения - күрделі жұм са-
лымға арналған шығын

затраты на консолидиро вание долга - борышты 
топтастыруға жұмсалған шығын

затраты на куртаж - куртажға жұмсалған шығын
затраты на нет то-проценты - таза пайызға жұм сал ған 
шығын

затраты на обработку - өңдеуге жұмсалған шығын
затраты на обработку чеков - чектерді өңдеу ге жұм-
салған шығын

затраты на оплату труда - еңбекақы төлеуге жұм-
салған шығын (өнімнің, орындалған жұ мыс тың, 
көрсетілетін қызметтің өзіндік құ ны ның элементі: 
кəсіпорынның негізгі өн ді ріс тік қызметкерлерінің 
еңбекақысына жұм са ла тын шығын)

затраты на перекрестное субсидирование - тоғыс-
палы қаржыландыруға жұмсалған шығын

затраты на “плохие” долги - “нашар” бо рыш тар ға 
жұмсалған шығын

затраты на поддержание инвестиционной полити-
ки - инвестициялық саясатты қол дау ға жұмсалған 
шығын

затраты на покрытие ущерба - шығынды жа буға 
жұмсалған шығын

затраты на привлечение акционерного капитала - 
акционерлік капиталды тартуға жұм салған шығын

затраты на привлечение заемных средств - қа рыз 
қаражатын тартуға жұмсалған шығын

затраты на привлечение капитала - капитал тартуға 
жұмсалған шығын

затраты на рабочую силу - жұмыс күшіне жұм салған 
шығын

затраты на сбор налогов - салық жинауға жұм салған 
шығын

затраты на сверхурочную работу - мерзімнен тыс 
жұмысқа арналған шығын

затраты на создание государственных резервов - 
мемлекеттік сақтық қорын құруға жұм салған шығын

затраты на социальное обеспечение - əлеу мет тік 
қамсыздандыруға жұмсалған шығын

затраты на срочное покрытие - мерзімді өтемге (ор-
нын толтыруға) жұмсалған шығын

затраты на уплату процентов - пайыз төлеуге жұм-
сал ған шығын

затраты на финансирование - қар жы лан ды ру ға жұм-
салған шығын

затраты на форвард ное покрытие - фор вард тық 
өтем ге жұмсалған шығын

затраты на эмиссию - эмиссияға жұмсалған шығын
затраты наличных средств - қолдағы қаражат шығыны 
затраты начисленные - есептелген шығын
затраты невозвратные - қайтарылмайтын шы ғын
затраты невозмещенные - өтелмеген шығын
затраты, не отно симые к расходам - шығыс қа жат-
қызылмайтын шығын

затраты “неосязаемые” - “сезілмейтін” шығын
затраты “осязаемые” - “сезілетін” шығын 

затраты переменного капитала - ауыспалы капитал 
шығыны 

затраты переменные - ауыспалы шығын
затраты постоянные - тұрақты шығын
затраты предельные - шекті шығын
затраты предоплаченные - алдын ала тө лен ген шығын
затраты республиканского и местных бюджетов 

- рес публикалық жəне жергілікті бюд жет тердің 
шығыны

затра ты, связанные с выпуском ценных бумаг - 
бағалы қағаздар шығаруға байланысты шығын

затраты совокупные - жиынтық шығын
затраты финансовые - қаржы шығыны
затрачивание средств - қаражат жұмсау
затруднение - қиыншылық, қиындық (қар жы да: 

1. несиеге берілетін ақша жеткіліксіз, ал пайыздық 
мөлшерлеме жо ға ры болатын қиын ақша кезеңі; 
2. кө бейе түскен шы ғын ды бағаны жо ға ры ла ту тү-
рінде клиент тер дің иығынына аударуға болмайтын 
кез келген жағдай; 3. инвести цияда: ак ция лық не 
тауарлық фьючерстердің бағасы жо ға ры лай ба-
стайтын, ал қысқа мерзімді сатумен айналысатын 
инвесторлар ірі залалға ұрын бау үшін өздерінің 
қысқа мерзімді жай ға сы мын өтеуге тура келетін 
жағдай)

затруднения валютные - валюталық қиын шы лықтар
затруднения денежные - ақша жағынан қиын шы-
лықтар

затруднения финансовые - қаржы қиын шы лық тары
затруднения экономические - экономикалық қиын-
шылықтар

зафиксированный - тиянақталған
зафиксировать определенный уровень цены - баға-
ны белгілі бір деңгейде тиянақтау 

зачеркнутый ин доссамент - сызылған индоссамент 
(жазылмаған индоссомент)

зачет - 1) шегерім; 2) есепке алу, есепке жат қы зу 
(азаматтық құқықта: міндеттер мен талаптарды 
өзара есепке алып, өтеу); 3) сы нақ

зачет взаимный - өзара есепке алу
зачет взаимных банковских требований через рас-
четную палату - банктердің өзара талаптарын есеп 
айырысу палатасы арқылы есепке алу

зачет взаимных долгов - өзара борыштарды есепке алу
зачет взаимных задолженностей - өзара бе ре шек ті 
есепке алу

зачет взаимных требований - өзара талаптарды есеп-
ке алу

зачет взаимных требований между банками - банк-
тердің арасындағы өзара талаптарды есепке алу

зачет всех зарубежных доходов - барлық шетелдік 
кірісті есепке алу

зачет всех зарубежных расходов - барлық шетелдік 
шығысты есепке алу

зачет встречных исков - қарсы қуынымды есепке алу 
зачет встречных требований - қарама-қарсы талап-
тарды есепке алу
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зачет по каждой стране - əрбір ел бойынша есепке алу
зачет обязательств - міндеттемелерді есепке алу
зачет покупок и продаж - сатып алу мен сатуды есеп-
ке алу (клирингілік есеп айырысу жүйесінде)

зачет равных величин - тең шамаларды есепке алу
зачет требований - талаптарды есепке алу
зачетный купон - есепке алу купоны
зачетный талон - есепке алу талоны
зачисление - есепке жатқызу, есепке алу; есептеу
зачисление в кредит счета - шот кредитіне есепке алу
зачисление валюты на счет - валютаны шотқа есептеу
зачисление валюты ссуды в кредит счета вкладчи-
ка - несие валютасын салымшы шотының кредитіне 
есепке алу

зачисление денег на те кущий счет с отсрочкой - 
мəулеттік (мерзімі ұзартылған) ағымдағы шотқа 
ақша аудару (есептеу)

зачисление на счет - шотқа есепке алу 
зачисление платежа в счет долга - төлемді боры шы-
ның өтелуіне есептеу

зачисление суммы на счет - соманы шотқа есептеу
зачислять деньги в резерв - сақтық қорға ақша аудару 

(есептеу)
зачислять платеж в счет долга - борыш шотына тө-
лем есептеу

зачитывать в уплату долга - борыш төлеуіне есептеу
защита - қорғау (заңмен бекітілген не шартпен уағ да-
ла сылған құқықтық, мүліктік, экономикалық кепіл-
діктердің жиынтығы)

защита акций от подделки - акцияларды қолдан жа-
сау дан қорғау

защита вкладчика - салымшыны қорғау
защита вкладчика в случае банкротства банка - 
банк банкрот болған жағдайда салымшыны қорғау

защита выпуска - шығарылымды қорғау
защита данных в автоматизированном банке дан-
ных - автоматтандырылған деректер банкіндегі де-
рек терді қорғау

защита деловой репутации - іскерлік абыройды 
қорғау

защита денег - ақшаны қорғау (ақшаны қол дан жасау-
дан қорғау)

защита денег от подделок - ақшаны қолдан жасаудан 
қорғау

защита депозитов - депозиттерді қорғау
защита держателя ценных бумаг - бағалы қағаз дар-
дың иесін қорғау

защита документов - құжаттарды қорғау
защита должника - борышкерді қорғау
защита достоинства - қадыр-қасиетті қорғау 
защита законом - заңмен қорғау
защита инвестиций - инвестицияларды қор ғау 

(инвесторлардың, капитал са лым шы ла ры ның мүд де-
ле рін қорғауға тиіс заңи немесе экономикалық норма-
лар, шаралар)

защита индивидуальная - жеке басты корғау
защита иностранных инвестиций - шетелдік инвес-
тицияларды қорғау

защита интеллектуальной собственности - зият кер-
лік меншікті қорғау

защита интересов - мүдделерді қорғау
защита интересов вкладчиков - салым шы лар дың 
мүдделерін қорғау

защита интересов государства - мемлекеттің мүдде-
лерін қорғау

защита интересов клиентов - клиенттердің мүдде ле-
рін қорғау

защита интересов кредиторов - несие гер лер дің мүд-
де лерін қорғау

защита информации - ақпаратты қорғау (мем ле кет-
тік жəне коммерциялық құпияларды сақ тау мақ са-
ты мен қауіпсіз қорғалған құ жат айналымына қол 
жеткізуге ба ғыт тал ған шаралар жүйесі)

защита капиталовложений - күрделі жұм са лым ды 
қорғау (мемлекеттегі шетелдік ин вес тор лар дың 
мүдделерін қорғау жөніндегі шаралардың мемлекет 
аралық деңгейде ре сім делген кешені)

защита клиента - клиентті қорғау (1. елеулі тə уе кел-
дік тер ді сақтандыру тəсілдері; 2. клиенттерді та-
уарлар мен көрсетілетін қызметтерді тұтынушы 
ретінде қор ғай тын мемлекеттік шаралар жүйесі)

защита конституционных прав граждан - азамат-
тардың конституциялық құқықтарын қорғау

защита лиц - тұлғаларды қорғау
защита лицензионного права - лицензиялық құқықты 
қорғау

защита монопольных прав - монополиялық құқық-
тарды қорғау

защита налоговая - салықтық қорғау
защита от валют ного риска - валюталық тə уе келден 

(қатерден) қорғау
защита от возврата чеков - чектердің қай та ры луынан 
қорғау

защита от импортных конкуренции - им порт тық 
бəсекеден қорғау 

защита от кредитного риска - несие тəуе кел дігінен 
қорғау

защита от недобросовестной рекламы - жат пиғылды 
жарнамадан қорғау, арам пиғылды жарнамадан 
қорғау, жосықсыз жарнамадан қорғау

защита от падения курса - бағамның құл ды ра уы нан 
қорғау

защита от падения курса акции - акция бағамының 
құлдырауынан қорғау

защита от притязаний - дəмегөйліктен қорғау
защита от рисков, влияющих на процентную ставку 

- пайыздық мөлшерлемеге ықпал ететін тəуекелден 
(қатерден) қорғау

защита памяти ЭВМ - ЭЕМ зердесін қорғау
защита патентная - патентті қорғау
защита патентов - патенттерді қорғау
защита потребителей - тұтынушыларды қорғау
защита прав - құқықтарды қорғау
защита прав граждан - азаматтардың құқықтарын 
қорғау
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защита прав граждан и юридических лиц на свобо-
ду предпринимательской деятельности - азаматтар 
мен заңи тұлғалардың кəсіпкерлік қызметке еркіндігі 
құқықтарын қорғау

защита прав инвесторов - инвесторлар құ қы ғын қорғау
защита прав потребителя - тұтынушы құ қы ғын қорғау
защита прав собственности - меншік құқы ғын қорғау
защита прав человека - адам құқығын қорғау
защита прав эмитентов - эмитенттер құқы ғын қорғау
защита правовая - құқықтық қорғау 
защита “пэкмен” - “пэкмен” қорғанышы (компа-
ния жұтылу туралы ұсынысқа жауап ретінде 
қолданатын жəне акцияларды аулаушының өзінің 
атына жауап ұсыныстан тұратын əрекет)

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 ценных бумаг - бағалы қағаздарды қорғау
защита ценных бумаг от подделки - бағалы қағаз дар-
ды қолдан жасаудан қорғау

защита чека - чекті қорғау
защита чести - ар-намысты қорғау
защита экономическая - экономикалық қор ғаныш
защита юридическая - заңи қорғаныш
защитительное слияние - қорғаныштық қо сылу
защитительные условия - қорғаныштық шарттар
защитник - қорғаушы
защитник интересов потребителей - тұ ты ну шы-
лардың мүдделерін қорғаушы

защитные меры - қорғаныш шаралары (үкі мет қау-
лы сы негізінде қорғаныш баждарын ен гі зу немесе 
елдің ішкі нарығына елеулі зиян кел ті рер лік тей не 
отандық өндірушіге қа тер төн ді рер лік тей мөл шер-
де əкелінетін ұқ сас немесе ті ке лей бə се ке ле се тін та -
уар  дың ел дің кеден аума ғы на жет кі зі луі үлес  те ме сін 
белгілеу түрінде қол да ны ла тын əкім ші лік-эко но ми-
ка лық ықпал ету құ рал да ры ның жиын тығы)

защитные оговорки - қорғаныш ескертпелері 
(келісімшарттың валюталық шарттары; фирманың 
сауда-саттыққа қатысу туралы ресми өтініші)

защит ные операции на открытом рынке ценных 
бумаг - бағалы қағаздардың ашық нарығындағы 
қорғаныштық операциялар

защитные условия - қорғаныш шарттары, қорғаныш 
жағдайлары (несиелік келісім)

защитные ценные бумаги - қорғаныштық бағалы 
қағаздар

защитные элементы чека - чектің қорғаныш 
элементтері

защитный портфель ценных бумаг - бағалы қағаз-
дар дың қорғаныш қоржыны

защищенная срочная сделка - қорғалған мерзімді 
мəміле

защищенная срочная сделка с иностранной валю-
той - шетел валютасымен қорғалған мерзімді мəміле

защищенные акции - қорғалған акциялар
защищенный бык - қорғалған бұқа (жаргон сөз: ба ға-
лы қағаздар бағамының тұрақты өсуі жағ да йын да 
ойнаушы жəне өзінде бар тауарды тиімді сатып 
қалуды тілеуші биржа сатарманы)

защищенный медведь - қорғалған аю (жаргон сөз: 
қолында акция бар жəне бағаның төмендеуіне 
ойнау шы сатарман)

защищенный чек - қорғалған чек
заявитель - өтінішкер, өтініш жасаушы, өті ніш бе ру-
ші, мəлімдеуші (полистерді сатып алғысы келетін 
жəне сыйлықақы төлегісі келетін тұлға)

заявитель в страховании - сақтандырудағы өтінішкер
заявитель иностранный - шетелдік өтінішкер
заявитель на получение кредита - несие алу ға 
өтінішкер

заявитель юридического лица - заңды тұл ға ның 
өтінішкері

заявка - өтінім (белгілі бір тауарды алу, көр се ті-
ле тін қызметті пайдалану жөніндегі жазбаша 
ресімделген ниет) 

заявка дилера - дилердің өтінімі
заявка “улучшения” - “жақсарту” өтінімі
заявка “улучшения” евронотного аукциона - 
еуроноталық аукционды “жақсарту” өтінімі

заявка инвестора - инвестордың өтінімі
заявка индивидуальная - жеке-дара өтінім
заявка конвенционная - келісімшарттық өтінім
заявка конкурентная - бəсекелі өтінім
заявка конкурсная - конкурстық өтінім
заявка кредитная - несиелік өтінім
заявка на акции - акцияларға өтінім
заявка на банковскую гарантию - банк ке піл ді гіне 
өтінім

заявка на государ ственный заем - мем ле кет тік 
қарызхатқа өтінім

заявка на допуск ценной бумаги к официальной 
торговле на фондовой бирже - қор биржасындағы 
ресми саудаға бағалы қағазды жіберуге 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 документарного аккре дитива - 
құжаттамалық аккредитив алуға өтінім

заявка на получение кредита - кредит алуға өтінім
заявка на получение ссуды - несие алуға өтінім
заявка на получение субсидии - жəрдем қар жы алуға 
өтінім

заявка на приобретение вновь выпускаемых 
ценных бумаг - жаңадан шығарылатын бағалы 
қағаздарды сатып алуға өтінім

заявка на приобретение казначейских векселей, по-
ступившая не от учетного дома - есеп үйінен түс пе-
ген қазынашылық вексельдерді сатып алуға өтінім
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заявка на регистрацию - тіркеуге өтінім
заявка на регистрацию акционерной компании 

- акционерлік компанияны тір  кеу ге өті нім (ком па-
ния ның алдағы қыз ме ті нің мақ са ты, жар ғы лық 
ак цио нер лік ка пи тал дың мөлшері, акциялардың са-
наттары мен дауыс беру кезіндегі құқықтары көр се-
ті ле тін құжат)

заявка на страхование - сақтандыруға өтінім
заявка на техническое обслуживание или ремонт - 
техникалық күтімге не жөндеуге өтінім 

заявка на тор гах - сауда-саттықтағы өтінім
заявка на участие - қатысуға өтінім
заявка на экспертизу - сараптамаға өтінім
заявка о допуске акций на биржу - акцияларды 
биржаға жіберу туралы өтінім

заявка о допуске цен ных бумаг на фондовую биржу 
- бағалы қағаздарды қор биржасына жіберу туралы 
өтінім

заявка о предоставле нии кредита - кредит беру тура-
лы өтінім

заявка письменная - жазбаша өтінім
заявка предварительная - алдын ала берілген өтінім 
заявка приоритетная - артықшылықты өтінім
заявление - арыз; өтініш; мəлімдеме (өтінушінің өз 
тілегіне қатысты өтініші баяндалған құжат)

заявление в соответствии с Законом о реинвестици-
ях местного населения - Жергілікті халықты қайта 
инвестициялау туралы заңға сəйкес өтініш

заявление иска (исковая) - қуыну өтініші, қуыну 
арызы

заявление кли ента, получившего дубликаты цен-
ных бумаг, о гарантии возмещения банку убытков 
в случае неправиль ного использования бумаг - ба-
ға лы қағаздардың телнұсқасын ал ған клиенттің қа-
ғаз дар дұрыс пайдаланылмаған жағ дай да келтірілген 
за  лал  дың банкіге орнын толтыру ке піл ді гі туралы 
өтініші

заявление на аккредитив - аккредитив жө нін де гі 
өтініш

заявление на выдачу кредита - кредит беру жө ніндегі 
өтініш

заявление на выдачу ссуды - несие беру жө нін дегі 
өтініш

заявление на открытие аккредитива - аккредитив 
ашу жөніндегі өтініш

заявление на открытие особого счета - ерекше шот 
ашу жөніндегі өтініш

заявление на открытие счета - шот ашуға бе ріл ген 
өтініш

заявление на получение кре дита - кредит алу ға өтініш
заявление на получение чековой книжки - чек кітап-
шасын ашу жөніндегі өтініш

заявление о выдаче разрешения на учреждение 
банка - банк мекемесіне (құруға) рұқсат беру туралы 
өтініш

заявление о выплате страхового возмещения - сақ-
тан дыру өтемін төлеу туралы арыз 

заявление о гибели застрахованного имущества 
- сақтандырылған мүліктің опат бол ға ны 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 - қыз мет  ке 
тағайындау туралы өтініш 

заявление о назначении пенсии - зейнетақы таға йын-
дау туралы арыз

заявление о назначении пенсионных выплат из го-
сударственного выплатного пенсионного фонда - 
мемлекеттік төлемдік зей  нет ақы қорынан зейнетақы 
төлемін тағайындау туралы арыз

заявление о назначении пособия - жəр дем ақы таға-
йын дау туралы арыз

заявление о нарушениях налогового законодатель-
ства - салық заңдарының бұзылғаны туралы арыз

заявление о неплатежеспособности - төлем төлеуге 
қабілетсіздік туралы өтініш

заявление о непризнании пла тежа - төлемді танымау 
туралы өтініш

заявление о несостоятель ности - дəр мен сіз дік туралы 
өтініш

заявление о патенте - патент туралы мəлімдеу, патент 
туралы өтініш

заявление о пла тежеспособности - төлем тө леу ге 
қабілеттілік туралы өтініш

заявление о повреждении застрахованного имуще-
ства - сақтандырылған мүліктің бү лін ге ні туралы 
мəлімдеме

заявление о погашении долга - борыштың өте ле ті ні 
туралы мəлімдеме

заявление о подписке на ценные бумаги - бағалы 
қағаздарға жазылыс туралы өтініш

заявление о приеме в члены - мүшелікке қа был дау 
туралы өтініш

заявление о приеме на вакантную должность - бос 
қызмет орнына қабылдау туралы өтініш 

заявление о приеме на должность - қызметке қабыл-
дау туралы өтініш 

заявление о приеме на работу - жұмысқа қа был дау 
туралы өтініш

заявление о призна нии банкротом - банкрот деп тану 
туралы өтініш

заявление о продлении срока - мерзімді ұзар ту тура-
лы өтініш

заявление о раскрытии условий и обязательств - 
шарттар мен міндеттемелерді ашу туралы өтініш

заявление о страховании - сақтандыру туралы өтініш
заявление о цели кредита - кредиттің мақ са ты туралы 
өтініш

заявление об аннулировании - күшін жою туралы 
өтініш

заявление об апелляции - апелляция туралы арыз 
заявление об оспаривании акта государственного 
органа - мемлекеттік органның актісі жөнінде даула-
су туралы арыз
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заявление об оспаривании актов органов власти и 
управления - өкімет жəне басқару органдарының 
актілері жөнінде дауласу туралы арыз

заявление об отказе - бас тарту туралы мə лім деме
заявление об отказе от акцепта - акцептен бас тарту 
туралы өтініш

заявление об убытках - залалдар туралы арыз
заявление-обязательство - өтініш-міндеттеме 

(банктердің шаруашылық жүргізуші субъек ті лер-
ге несие беруі кезінде арнаулы несие шоттары бо-
йынша да, жай несие шоттары бойынша да пайда-
ланылатын құжат)

заявление опциона - опционды мəлімдеу
заявление отвода - қарсылықты мəлімдеу
заявление отвода арбитру - төрешіге қар сы лық 
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 мə лімдеме
заявление претензии - кінəрат-талап мə лім демесі
заявление программное - бағдарламалык мəлімдеме
заявление протеста - наразылық мəлімдеу
заявление публичное - жария мəлімдеме 
заявление совместное - бірлескен мəлімдеме
заявление стоимости - құнын мəлімдеу
заявление страхователя - сақ тан ды ры лу шы ның мə-
лім де ме сі, сақтандырылушының өтініші, сақ та ну шы-
ның өтініші

заявление требования - талапты мəлімдеу 
заявление устное - ауызша мəлімдеме
заявленный доход - мəлімделген табыс (жеке немесе 
заңи тұлғаның салық сомасын есептеу үшін салық 
органдарына берген құжаттарда көрсетілген та-
бысы)

заявлять - мəлімдеу, жариялау
заявлять возражение - наразылық мəлімдеу
заявлять отвод - қарсылығын мəлімдеу 
заявлять протест - наразылық мəлімдеу
“заяц” - “қоян” (биржа мəмілесін жасау үшін бир-
жа комитетінің рұқсатынсыз биржаға жасырын 
кіретін биржаның құпия маклері)

звание - 1. атақ, дəреже (ресми берілген, сі ңір ген 
еңбектің дəрежесін, қызметтік жағ  да  йын, сондай-
ақ қайсыбір қызмет са ла сын да ғы біліктілік деңгейін 
айқындайтын атау); 2. шен, лауазым 

звезда - жұлдыз (жаргон сөз: өндірісі мен табысы 
жоғары қарқынмен өсіп келе жатқан, нарықты 
қамту үлесі жоғары, нарықтағы жағдайы алда) 

“звездная дорога” - “жұлдызды жол” (бұрын нарықта 
кездеспеген бағамен шығарылған облигация)

звено руководящее - басқарушы буын
звено управления - басқару тобы 
звенья управления экономикой - экономиканы 
басқару буындары 

звон кая монета - сыңғырлақ мəнет
звонкой монетой - сыңғырлақ мəнетпен
здание - үймерет (негізгі құрал-жабдықты жік теу де 
цехтардың корпустарын, шеберханаларды, зауыт 
басқармасын, өндірістік, əкім ші лік-шаруашылық, 
əлеуметтік-тұр мыс  тық мақ сат та ғы үймереттерді 
қам ти тын топ)

здание административное - əкімшілік үй ме реті
здание банка - банк үймереті
здание, где происходит аукцион - аукцион өтетін 
үймерет

“здоровая” ликвидность - “кінəратсыз” өтім ділік
здоровая финансовая система - кінəратсыз қаржы 
жүйесі 

“здоровые финансы” - “кінəратсыз қаржы”
“здоровый” инвестиционный портфель - “кінəрат-
сыз” инвестициялық қоржын

зебра - зебра (нөл купонды дисконттық облигация, 
ол бойынша қорланған табысқа са лық оны өтеу 
сəтінде емес, жыл сайын салынады) 

“зеленая книга” - “жасыл кітап” (Лондонның қор 
биржасында жарияланатын “Биржадан тыс ай на-
лым да ғы бағалы қағаздар нарығы” деген кітап тың 
бейресми атауы)

зеленая туфля - жасыл кебіс (кепілдік бе ре  тін келісім-
де қойылатын шарт, мұнда ак цияларды шығарушы 
ерекше сұраныс жағ да йын да акцияларды қосымша 
шығара алады) 

зеленые - жасылдар (жаргон: қағаз ақша)
зеленые валюты - жасыл валюта (жалпы ауыл шаруа-
шылық саясаты шеңберінде жасанды айырбас ба ға-
мын пайдаланатын Еуропа қоғамдастығына мүше 
елдердің валютасы)

зеленые деньги - жасыл ақша (АҚШ-та Сол түс тік 
үкіметі əскери шығынды қар жы лан ды ру үшін 1879 
ж. алғаш рет шығарған қа зы на шы лық билеттер)

“зеленые спины” - “жасыл жонарқалар” (1. Аза-
мат тық соғыс кезінде пайдаланылған, мем ле-
кет тік борыш пен импорттық баждар бойынша 
пайыздарды қоспағанда, бар лық жекеше жəне 
мемлекеттік борыштар бойынша, заңды төлем 
құралдары болған айыр басталмайтын банкноттар; 
2. қазір АҚШ-тың федералдық сақтық қор банктері 
мен Қазынашылығы шығаратын кез келген қа ғаз 
ақшаның атауы)

“зеленые” валютные курсы - “жасыл” валюта бағамы
“зеленый” налоговый режим - “жасыл” са лық 
тəртіптемесі

“зеленый” фунт стерлингов - “жасыл” стерлинг фунт 
(Бірыңғай ауыл шаруашылығы саясаты шеңберінде 
британ фермелері арасында есеп айырысу кезінде 
қолданылатын шартты айырбас бағамы)

зеленый шантаж - жасыл бопса (компания акция ла ры-
ның үлкен пакетін кейіннен осы компанияны бақылау 
ниетінен қайту жө нін де гі уəдеге айырбас ретінде 
нақ осы ком па ния ға нарықтық баға үстемесімен 
қайта сату үшін сатып алу)
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земельная аренда - жер жалгерлігі
земельная рента - жер рентасы (1. жер ие ле ну ші жер 
телімін жалға алушыдан алатын табыс; 2. жер ді 
меншіктенушінің жерді ті келей өндірістік қыз ме-
ті мен байланысты пайдаланудан алған табысы 
емес, оның жерді табиғи ресурстар ретінде беруден 
алатын табысы; 3. жерде шаруашылық жүргізуші 
субъек ті лер дің жерді пайдаланудан алатын пай-
да сы ның жерді мен шік те ну ші нің өзінің меншік 
құ қы ғы на сəйкес алатын бөлігі; 4. рента төлеуші 
жер телімін бергені үшін рента алушыға төлейтін 
рента)

земельная собственность - жер меншігі, жерге меншік
земельная собственность, полученная по наследству 

- мұра бойынша алынған жер меншігі
земельный банк - жер банкі (негізінен жер кепілімен 
ұзақ мерзімді несие беруші банк)

земельный варрант - жер варранты
земельный договор - жер шарты
земельный ипотечный банк - жер ипо те ка лық банкі
земельный кадастр - жер кадастры, жер тізім де месі 

(өндіріс құрал-жабдығы ретіндегі жер туралы, жа-
йы лым дық жер туралы, жер  дің та би ғи, ша руа шы-
лық жəне құ қық тық жағ да йы туралы мə лі мет тер-
дің, де   рек  тер  дің жү йе ге түсірілген ақпары, тіз бе  сі) 

земельный капитал - жер капиталы
земельный кодекс - жер кодексі
земельный ли зинг - жер лизингі
земельный налог - жер салығы (жер ресурс тарын 
пайдаланғаны үшін төленетін ақы)

земельный патент - жер патенті
земельный сертификат - жер сертификаты
земельный собственник - жерді мен шік те ну ші, жер 
иесі

“земельный стандарт” - “жер стандарты”
земельный траст - жер сенім қоры
земельный участок - жер телімі
земельный фонд - жер қоры (жер пайдаланушылар 
тобына, кəсіпорынға, кооперативке тиесілі жер лер-
дің, əкімшілік-аумақтық бірлікке кіретін жерлердің 
жалпы ауданы)

землевладелец - жер иеленуші, жер иесі
землевладение - жерге иелік ету, жер иелену, жер 
иелігі (иеленушісінің заң, құжат жүзінде ре сім дел-
ген меншіктену құқығы бар жер телімі)

землепользование - жерді пайдалану (жерді өн ді ріс-
тік құрал-жабдық ретінде жəне басқа мақ сат тар-
да пайдаланудың заңмен белгіленген немесе тарихи 
қалыптасқан ережелерінің жиынтығы)

землепользователь - жер пайдаланушы (жерді мер-
зім сіз уақытқа, ұзақ мерзімге жəне уақытша пай да-
ла нуға алушы тұлға)

земля - жер (ауыл шаруашылық өнімін өндіру үшін, үй-
лер, қалалар, темір жолдар салу үшін пайдаланыла-
тын ресурс; өндірістің негізгі нышандарының бірі)

земля арендованная - жалға алынған жер
земля государственная - мемлекеттік жер

земские кассы мелкого кредита - земстволық ұсақ 
кредит кассалары

зеркальный своп - айналы своп (айырбас)
зеро - зеро (нөл алынатын нəтиже)
зеро-купон - зеро-купон (нөл-купон)
“зеро-плюс” тик - “зеро-плюс” тик (ағымдағы бир жа-
лық мəміленің бағасын көрсету үшін қолданылатын 
термин, яғни алдыңғы мə мі ле нің бағасы сияқты, бі-
рақ оның алдындағы мə мі ле нің бағасынан жоғары 
дегенді біл ді реді)

зильбергрош - зильбергрош (Пруссияның ба йыр ғы 
күміс шақасы)

златник - златник (орыстың тұңғыш алтын тиыны)
зловредность - зиянкестік
злонамеренный - арам пиғылды, залым
злостное банкротство - қаскөй банкроттық, қасақы 
банкроттық (кəсіпорынның немесе кəсіпкердің бо-
рышты төлемеу, өзінде бар ақшалай қаражатты, 
қаржы қорларын жасыру, оны тікелей мақсатқа 
пайдаланбау мақ сатымен банкрот деп жариялауы)

злотый - злотый (Польшаның ақша өлшемі, 100 грош-
қа тең)

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 са-
луды теріс пайдалану

злоупотребление полномочиями - өкі лет тік тер ді теріс 
пайдалану (коммер ция лық немесе өзге ұйымдардағы 
қызмет мүдделеріне қар сы бағытталған 
экономикалық қылмыс)

злоупотребление правом - құқықты теріс пайдалану
злоупотребление правом большинства - көп шілік 
құқығын теріс пайдалану

злоупотребление правом меньшинства - аз шы лық 
құқығын теріс пайдалану

злоупотребление при выпуске ценных бумаг - ба ға-
лы қағаздар шығару кезіндегі қа са қы лық

злоупотребление при эмиссии - эмиссия ке зін дегі 
қасақылық

злоупотребление привилегией - ар тық шы лық ты 
қиянатпен пайдалану

злоупотребление служебным положением - қыз мет 
бабын теріс пайдалану

злоупотребление служебным положением должност-
ных лиц - лауазымды адамдардың қыз мет бабын 
теріс пайдалануы

“змея” - “жылан”, “ауытқыма” (еуропалық валюта жү-
йе сі, мұнда қатысушы елдер валюталарын айырбас-
тау бағамының ауытқуы 2,25 пайызбен шектелді; 
жүйеге Бельгияның франкі, дат кронасы, француз 
франкі, ирланд фунты, голланд гульдені, неміс мар-
касы, итальян лирасы кірді)
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“змея в туннеле” - “үңгіртастағы жылан” (валюта ба-
ға мы ауытқуының тар шегін бел гі леген ва лю та лық 
тəр ті птеме)

знай своего клиента - өз клиентіңді біл (ба ға лы қа ғаз-
дар аясында дилер-дел дал дар дың қыз ме тін рет тей-
тін биржалық жəне бас қа билік орын да ры ның ере-
же ле рі мен бел гі ле не тін этикалық тұ жы рым да ма)

знак водяной - су белгісі (қағаздағы дайындау кезінде 
алынатын жəне жарық өткізгенде көрінетін бейне)

знак гарантии - кепілдік таңбасы
знак гербовый - мөртаңбалық белгі, мөртаңба белгісі
знак идентификационный - сəй кес тен ді ріл ген белгі, 
сəйкестендіру белгісі

знак контроля - бақылау белгісі
знак обслуживания - қызмет көрсету белгісі (бір заңи 
немесе жеке тұлға көрсететін қыз мет ті осындай 
басқа тұлғалардың бір тек ті қызметтерінен өз ге ше-
лей тін таңба)

знак плюс - қосу таңбасы (бағалы қағаздың бағасын 
белгілегеннен кейін алдыңғы мə мі ле мен немесе ал-
дың ғы күнмен са лыс тыр ған да бағаның жо ға ры ла-
уын білдіреді)

знак различия - айырым белгісі (биржада: бир  жа ға 
мүшелік дəрежесін куəландыратын белгі)

знак сертификационный - сертификациялық белгі
знак соответствия - сай келу белгісі 
знак цены - баға белгісі
знаки денежные - ақша белгілері
знаки золота - алтын белгілері (айналыс пен төлем 
құралы ретіндегі алтынның орнына жүретін қағаз 
ақша)

знаки идентичные - сəйкестік белгілері
знания профессиональные - кəсіби білім
знания специальные - арнаулы білім
значительно повышать курс цен ной бумаги после 
его повышения - бағалы қа ғаз дың бағамы жо ға ры-
ла ған нан кейін оны ай тар лық тай жоғарылату

значительное повышение курса ценной бумаги по-
сле сниже ния - бағалы қа ғаз дың бағамы тө мен де ген-
нен кейін оның ай тар лық тай жоғарылауы

“знаю” - “білемін” (биржа жаргоны: дел дал дың сату-
шы немесе сатып алушы атынан кезекті мəмілеге 
өзінің қатысқан-қа тыс па ға нын мойындауды біл ді ре-
тін сөз)

золотая акция - алтын акция (компанияның ак цио нер-
лік капиталындағы əрі кеткенде да уыс тың 51 пайы-
зын бақылауға мүмкіндік бе ре тін үлес)

золотая блокада - алтын тосқауылы (эко но ми ка лық 
оқшаулау мақсатымен алтынды тө лем құжаты 
ретінде қабылдаудан бас тарту)

золотая валюта - алтын валюта (алтынға ті ке лей 
ұсақталған қағаз ақша)

золотая гарантия - алтын кепілдік
золотая доля квоты - квотаның алтын үлесі
золотая доля облига ционного выпуска - обли гация-
лық шығарылымның алтын үлесі

золотая инфляция - алтын инфляция

золотая карточка - алтын карточка (табысы мол 
адам дарға арналған несие карточкасы)

золотая квота - алтындай үлестеме (алтынмен төле-
нетін жарна бөлігі)

золотая кредитная карточка - несиелік алтын кар-
точка

золотая лихорадка - алтын безгегі, алтын дүр лік песі 
(тұрақсыз валютадан алтынға жү гі ру жəне оның 
бағасын дүркін-дүркін көтеру)

золотая монета - алтын мəнет (шақа)
золотая монета достоинством 5 долларов - құны 

5 дол ларлық алтын мəнет (шақа)
золотая облигация - алтын облигация
золотая оговорка - алтын ескертпе (1. қауіп-қа терден 
қорғау үшін шарттың бастапқы талаптарының 
өзгеруі мүмкін екенін ескерту; 2. алтынның бағасына 
сəйкес қайта есептеу)

“золотая сберегательная книжка” - “алтын жинақ 
кітапшасы”

золотая точка - алтын межел (1. алтынның елдер 
арасында айналысқа түсуі жəне ер кін қозғалуы жағ-
да йын да валюталар ба ға мы ның мəнет тепе-тең ді-
гі нен ауытқуы шегі; 2. валюта бағамының деңгейі, 
мұнда ал тын ның халықаралық көшуі болады)

золотая экспортная точка - экспорттық алтын межелі
золото - алтын
“золото бумажное” - “қағаз алтын” (əлемдік ақ  ша ның 
суррогаты)

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, депонированное иностранными централь-
ными банка ми или казначействами в Федераль-
ном резервном банке Нью-Йорка - шетелдік орта-
лық банктер мен қа зы на шы лықтар Нью-Йорктің Фе-
де ралдық сақ тық қор банкінде депозиттеген алтын

золото легированное - қоспалы алтын
золото листовое - жапырақша алтын
золото монетарное - тиындық алтын, мəнеттік алтын 

(біраз мөлшерде металл қоспаларын қо сып мəнет 
өндіруге арналған алтын)

золото монетное - мəнет алтын
золото, не приносящее до хода - табыс əкел мей тін 
алтын

золото немонетарное - беймəнеттік алтын
золото низкой пробы - төмен сынамалы алтын
золото платежное - төлемдік алтын
золото пробы 18 ка рат - сынамасы 18 ка рат тық алтын
золото самородное - саф алтын, табиғи сом алтын
золото слитковое - кұйма алтын
золото стандартное - стандартты алтын
золото техническое - техникалық алтын
золото установленной пробы - сынамасы белгіленген 
алтын, белгіленген сынамадағы алтын (мəнет шеку 
үшін)
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золото чистое - таза алтын (24 каратқа сəйкес келеді)
золото ювелирное - зергерлік алтын 
золотовалютная ого ворка - алтын-валюта ескертпесі
золотовалютная система - алтын-валюта жүйесі
золотовалютные резервы - алтын-валюта сақтық қор-
лары (елдің орталық банкіндегі, қаржы ұйым да рын-
да ғы, халықаралық валюта-несие ұйым да рын да ғы 
алтын мен шетел валютасының ресми қоры)

золотовалютные резервы Национального Банка - 
Ұлттық Банктің алтын-валюта сақтық қоры

золотовалютный денежный стандарт - алтын-ва лю-
та лық 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 правило проведения ликвидных операций - 
өтімді операцияларды жүргізудің алтын ережесі

золотое банковское правило - банктің алтын қағидасы 
(қаржы мерзімінің арақатынасы қағидаты)

золотое обеспечение - алтынмен қамтамасыз ету, 
алтынмен қамсыздандыру (1. қа был  дан ған мін дет-
те ме лер дің орындалуын қам та ма сыз ету құралы ре-
тін де сақ та ла тын алтын түріндегі құн ды лық тар-
дың болуы; 2. мемлекеттің банк эмиссиясын өтеу 
үшін қажетті алтын қоры; 3. алтын ұлттық ақша 
жиынын өтеуге қызмет ететін мə нет тік жүйе)

золотое обеспечение денег - ақшаның алтынмен қам-
та масыз етілуі

золотое обращение - алтын айналысы
“золотое окно” - “алтын терезе” (АҚШ Қа зы на шы лы-
ғы арқылы шетелдіктер үшін валютаны алтынға 
айырбастау арнасы)

золотое покрытие - алтынмен өтеу (мем ле кет тің 
алтын қорының айналыстағы ақша мөлшеріне 
қатынасы)

золотое покрытие налич ного денежного обращения 
- қолдағы ақша айналысының алтындай өтемі

золотое правило - алтын қағида, асыл қағида 
(тұтынудың бір адамға шаққандағы барынша 
жоғары тұрақты деңгейі қамтамасыз етілетін 
экономикалық өсудің оңтайлы барысы)

золотое правило банковского бизнеса - банк 
бизнесінің алтын қағидасы

золотое правило банковского дела - банк ісі нің алтын 
қағидасы (депозиттер мен несие мерзім бойынша 
теңгерімделуге тиіс)

золотое правило банковской ликвидности - банк 
өтемпаздығының алтын қағидасы

золотое правило государственных финансов - 
мемлекеттік қаржының алтын қағидасы

золотое правило накопления - қорланудың асыл қа ғи-
да сы (биологиялық пайыз мөл шер  ле ме сі нің қағидасы: 
əрбір ұрпақ тең дес ті ріл ген өсу кезінде болашақ ұр-

пақ үшін өт кен де гі ұрпақтан қанша табыс үлесін 
алса, болашақ ұрпақ үшін де сонша үлесті жинайды)

золотое правило проведения ликвидных операций - 
өтімділік операцияларын жүр гі зу дің алтын қағидасы 
(банктердің активтермен де, пассивтермен де бай-
ланысты операцияларды жүргізу мерзімінің үйлесуі 
қағидаты)

“золотое рукопожатие” - “алтынға бөлеу”, “үл де ге 
бө леу” (жаргон сөз: 1. өзінің қыз мет орнын өз ті ле-
гі мен емес, ұйымдық өз ге ріс тер ге байланысты қал-
дыр ған компания басшысына төленетін ай тар лық-
тай мөл шер де гі материалдық өтем; 2. қосып алын-
ған ком па ния ның уағдаласылған мерзімге жұмыс 
іс теу ге келіскен басшыларына төленетін сыяпат)

золотое содержание денежной единицы - ақша өлше-
мінің құрамындағы алтын

золотое содержание тенге - теңгенің құра мын да ғы 
алтын

золотое фиксирование - алтынды тиянақтау (алтын 
жөніндегі таңдаулы мамандардың, банктердің 
ресми тұлғаларының алтын бағасын күнбе-күнгі 
айқындауы)

золотоискатель - алтын іздеуші
золотой - алтын 
золотой аукцион - алтын аукционы (Ха лық ара лық ва-
люта қоры мен АҚШ-тың босалқы алтын қорының 
толайым сатылуы)

золотой блок - алтын одағы
золотой взаимный фонд - өзара қарыздық алтын қоры 

(алтын өндіретін концерндердің акцияларына инве-
стиция салатын өзара қа рыз қоры)

золотой денежный стандарт - алтын ақша стандарты
“золотой” депозит - “алтын” депозит (банк те ерекше 
уағдаластық бойынша депозиттелген қаражат)

“золотой жук” - “алтын қоңыз” (қаражатты алтынға 
сатуды ұнататын адам) 

золотой заем - алтын қарыз (мемлекеттің ақ ша лай 
қарызхаты)

золотой запас - босалқы алтын қоры (ал тын ның құй-
ма, мəнет түріндегі ор та лық тан ды рыл ған ресми 
сақтаулы қоры)

золотой запас в де нежном выражении - алтынның 
ақшалай тұлғадағы босалқы қоры

золотой клиринговый фонд - клирингілік алтын қоры
золотой кризис - алтын дағдарысы
золотой курс тенге - теңгенің алтын бағамы
золотой лингот - алтын тайтұяқ, алтын лингот 

(995/1000 титрлі жоғары сынамалы стан дарт-
тал ған алтын құйма. Салмағы - 400 унция немесе 
12,5 кг-ға жуық)

золотой монометаллизм - алтын монометаллизм
золотой опцион - алтын опцион (алтын топтамасын 
келісілген бағамен белгіленген мер зім де сатып алуға 
немесе сатуға шарттық құқық)

золотой паритет - алтын тепе-теңдігі, алтын бара-
барлығы (түрлі елдер ақша өл шем де рі нің ресми ал-
тын құрамы бойынша ара сал ма ғы)
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золотой привет - алтындай сəлем (бағалы қа ғаз дармен 
операция жасаумен айналысатын фирманың жұ мыс-
қа алған маманға тө лей тін ақшалай көтер ме леуі)

золотой пул - алтын пулы (алтынның бағасын тұ рақ-
тан дыру мақсатымен біріккен сегіз елден - Бельгия, 
Ұлыбритания, Германия, Италия, Нидерланд, АҚШ, 
Франция жəне Швейцария елдерінен құралған ұйым)

золотой резерв - алтынның сақтық қоры
золотой рубль - алтын рубль (Ресейде 1895-97 ж.ж. 
ақша реформасынан кейін енгізілген шартты ақша 
өлшемі, салмағы 0,774235 г)

золотой самородок - сап алтын
золотой сертификат - алтын сертификат
золотой слиток - алтын құймасы, тайтұяқ
золотой стандарт - алтын стандарты (бұрынғы ақша 
жүйесі, мұнда белгілі бір елдің ұлт тық валюта өлше-
мі нің құрамында қар жы лан ды рыл ған алтын болды)

золотой страховой полис - алтынмен сақ тан ды ру 
полисі (сақтандыру компаниясы нө мір ретімен 
жазған жəне сақтанушыға те гін тапсырылатын 
əрбір мыңыншы не он мы ңын шы сақтандыру полисі)

золотой транш Международного валютного фонда 
(МВФ) - Халықаралық валюта қо ры ның алтын траншы

золотой фиксинг - алтын тиянақтамасы (1. Лон  дон   ның 
алтын биржасында алтынға сұ  ра  ныс пен ұсы ныс-
тың арақатынасы не гі зін де оның нарықтық ба ға-
сы ның күнделікті ат  қа  ры  мы; 2. алтын бағасын күн 
сайын тия  нақ  тау)

золотой фонд - алтын қоры
золотой франк - алтын франк (бірқатар ха лық ара лық 
ұйымдардағы есептік ақша бірлігі)

золотой чек - алтын чек (алтынмен қам та ма сыз етіл-
ген жəне алтындай табыс алуға кепілдік беретін 
ұсынылма бағалы қағаз)

золотомонетная оговор ка - алтын-мəнет ескертпесі
золотомонетная система - алтын-мəнет жүйесі
золотомонетный стандарт - алтын-мəнет стандарты
золотоносная жила - алтынды өзек 
золотоносный - алтынды
золотообрезной - алтын кесінділі
золотообрезные ценные бумаги - алтын жиек ті баға-
лы қағаздар, алтын кесінділі ба ға лы қағаздар (бюд-
жет тапшылығын жабу мақ са ты мен үкімет тара-
татын мем ле кет тік бағалы қағаздар түрі)

золотослитковая ого ворка - алтын-құймалы ескертпе
золотослитковый денежный стандарт - алтын-құй ма-
лы ақша стандарты, құйма алтын ақша стандарты

золотослитковый стандарт - алтын-құйма стандарты, 
құйма алтын стандарты

золотые акции - алтын акциялар
золотые и серебряные слитки - алтын жəне күміс 
құймалар

золотые мальчики Уолл Стрита” - “Уолл Стриттің 
алтын балақайлары” 

золотые монеты - алтын мəнет, алтын тиын 
(нумизматикалық құндылығы бар мəнет, ол ОАР мен 
Канадада əлі де төлем құралы ретінде пайдаланы-

лады, ең танымал мə нет тер - ағылшын суверені (1), 
американ қы ра ны (S 10 жəне S 20), француз наполео-
ны (FF 20), швейцар врэнели (F S 10 жəне F S 20)

золотые монеты достоинством 1, 1/2, 1/4 и 1/10 унции, 
выпускае мые с 1987 г. в тезаврационных це лях - 
1987 жылдан бастап қор жинау мақсатымен шы ға ры-
ла тын құны 1, 1/2, 1/4 жəне 1/10 унциялық алтын мəнет 
(шақа) (Ұлыбритания)

золотые монеты, продаваемые на вес - сал мақ тап са-
тылатын алтын мəнет (шақа)

золотые наручники - алтын бұғаулар (жаргон сөз: 
делдалды делдалдық фирмаға байлайтын ке лі сім-
шарт)

золотые операции “своп” - алтынмен жасалатын 
“своп” (айырбас) операциялары

золотые резервы - сақтаулы алтын қоры, алтын сақ-
тық қоры

золотые рынки - алтын нарығы
золотые сертификаты - алтын сертификаттар (банкте 
алтынды депозиттеу туралы куəлік)

золотые точки - алтын межелдер (валюталық бағам-
ның мəнеттік тепе-теңдіктен ауыт қуы ның эконо-
ми калық шет-шегі)

золотые фьючерсы - алтын фьючерстер
золотые цены - алтынмен есептелетін баға, алтын 
бағасы

зона аккумуляции - шоғырлану аймағы (сатып алу-
шы лардың акцияларды баға ауқымы шеңберінде 
шоғырландыру аймағы)

зона беспошлинная - бажсыз аймақ 
зона бондовая - бондылық аймақ 
зона валютная - валюталық аймақ
зона долларовая - долларлық аймақ
зона единой валюты - бірыңғай валюта аймағы
зона исключительного права - ерекше құқық аймағы
зона международная - халықаралық аймақ
зона нейтральная - бейтарап аймақ
зона ответственно сти в банке - банкідегі жауапкер ші-
лік аймағы

зона оффшорная - оффшорлық аймақ
зона разброса цен - бағаның таралу аймағы
“зона распределения” - “бөлу 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

зона стерлинговая - стерлинг аймағы
зона таможенная - кедендік аймақ
зона таможенного контроля - кеден бақылауы айма-
ғы, кедендік бақылау аймағы

зона франка - франк аймағы
зона французского франка - француз франкі аймағы
зона экономическая - экономикалық аймақ
зона экономического благоприятствования - эконо-
ми калық қолайлы жағдай жасау аймағы (əлеуметтік-
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экономикалық даму, экономиканы жандандыру, 
эко но ми калық өрлеуді қамтамасыз ету үшін заң-
на ма лық тəртіппен қолайлы жағдай жасалған ел 
аумағы ның бір бөлігі)

зона эмиссии банка государств Центральной Афри-
ки - Орталық Африка мемлекеттері банкінің эмиссия 
аймағы

зона южноафриканского ранда (рэнда) - Оңтүстік 
Африка рандысы (рэндісі) аймағы

зондирование рынка - нарықты байқап көру, нарықты 
барлау (мемлекеттік сек тор да ғы коммерциялық 
кəсіпорынның жекеше сектордағы фирманың белгілі 
бір қыз мет тер ді көрсету бағасын анықтауы)

зонтик налоговый - салық қолшатыры, салық бүрке-
ні ші (залалдың шамасын азайту жолымен ағымдағы 

жəне болашақ табысты салықтан қорғау үшін өт-
кен жылдардың залалын алға ауыстыру) 

зонтик цен - баға бүркеніші, баға қолшатыры (жетек ші 
фирма, тауар монополисі бел гі ле ген баға ны қолдау)

зоны валютной стабильности - валюталық тұрақ ты-
лық аймақтары 

“зубчатая передача” - “азулы табыстама”, “азулы 
беріліс” (1. АҚШ-та компанияның тіркелген та-
бысты бағалы қағаздардың (облигациялардың, ар-
тық шы лықты ак ция лар дың) құны түріндегі қа рыз 
капиталының тір кел ме ген табысты бағалы қа ғаз-
дар ға (жай акцияларға) қатынасы; 2. ком па ния ның 
қарыз капиталының меншікті капиталына қа ты-
на сы; 3. тауарлар қоры мен капитал сома сы ның 
арақатынасы) 

И
“и проценты” - “пайыз да” (жаргон сөз: сатып алушы 
облигацияның құнын да, ол бойынша пайызды да ала-
ды деген мағынаны білдіреді)

игнорирование инструкций - нұсқаулықтарды елемеу
игнорирование требования - талапты елемеу
игорный контракт - ойын келісімшарты
игра активами - активтермен ойын (ағымдағы 
нарықтық бағасы компания активтерінің нақты 
бағасының құнын көрсетпейтін бағалы қағаздарды 
сатып алу жолымен активтерге оңай қол жеткізу)

игра биржевая - биржалық ойын
игра дисконтированная - дисконтталған ойын
игра долевая - үлестік ойын 
игра на бирже на повышение - биржада жоғарыла ту-
ға ойнау

игра на бирже на понижение - биржада төмендетуге 
ойнау

игра на валютных расхождениях - валюта айырма-
шы  лықтарындағы ойын

игра на бирже - биржадағы ойын
игра на коротких позициях - қысқа жай ға сым дағы 
ойын (қысқа жайғасымды ашу) 

игра на кривой доходности - құбылтудан табыс табу 
ойы ны, ауытқымалы табыстылық ойыны (қыс қа мер-
зім ді жəне ұзақ мер зім ді пайыздық мөл шер ле ме лер-
дің ара  қа  ты  на сын да ғы өзгерістерді пайдаланудан 
пайда алу)

игра на опережение - алдын орау ойыны, алға озу 
ойыны (брокерлер мен нарық талдампаздарынан 
алынатын бүкіл жаңа хабарларды ескере отырып, 
клиент тің осындай хабарларды алмастан бұрын мə-
мі ле жасасу практикасы)

игра на опционах - опциондағы ойын
игра на повышение - жоғарылауға ойнау
игра на понижение - төмендетуге ойнау
игра на понижение или повышение для использова-
ния приказов покупать или продавать на лучших 
условиях при достижении ценой определенного 

уровня - бел гі лі бір деңгейдегі бағаға жеткенде жақ-
сы шарттар негізінде сатып алу немесе сату жө нін де-
гі бұйрықтарды пайдалану үшін төмендеуге немесе 
жоғарылауға ойнау

игра на разнице - баға айырмасына ойнау
игра на разнице в курсах - бағамдағы айыр маға ойнау
игра на разнице с маржей - маржамен айыр маға негіз-
делген ойын

игра на фондовой бирже - қор биржасындағы ойын
игра нечестная - арамы ойын
игра позиционная - жайғасымдық ойын
игра рискованная - тəуекелді ойын
игра рыночная - нарықтық ойын
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 бирже - биржада ойнау
играть на повышение - жоғарылауға ойнау
играть на повыше ние валютного курса - валюталық 
бағамның жоғарылауына ойнау

играть на повыше ние курса - бағамның жоғары лауы-
на ойнау

играть на повы шение курса ценных бумаг - бағалы 
қағаздар бағамының жоғарылауына ойнау

играть на повышение на рынке ценных бумаг - 
баға лы қағаздар нарығында жо ға ры лау ға ойнау

играть на понижение - төмендеуге ойнау
играть на понижение на рынке ценных бумаг - баға-
лы қағаздар нарығында төмендеуге ойнау

играющий на повышение - жоғарылауға ойнаушы
играющий на понижение - төмендеуге ой  наушы
игрок - ойыншы (биржада)
игрок биржевой - биржа ойыншысы
игрок на бирже - биржадағы ойыншы
“игрушечный банк” - “қуыршақ банк”, “ойыншық банк”
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идеальный рынок - мінсіз нарық (нарыққа қа ты су-
шы лар дың саны шектеусіз, сатып алушылары мен 
сатушылары көп, нарыққа еркін кіріп, шығуға бола-
тын, бағасы еркін, сырттан, басқа тараптан қы-
сым, күштеу жасалмайтын нарық) 

иджаб - иджаб (ислам банкингінде: затты сыйға тар-
ту туралы өтініш) 

идеальная конкуренция - мінсіз бəсеке
идеальный хедж, исключа ющий возможность буду-
щей прибыли или потерь от колебаний конъюнк-
туры - жағдаяттың ауыт қуы нан болашақта пайда алу 
немесе шығасыға ұшырау мүмкіндігін жоққа шы ға-
ра тын мінсіз хедж

идентификатор - идентификатор, сəйкес тен діргіш
идентификатор бан ка бенефициария - бенефициарий 
банктің сəйкестендірушісі

идентификатор банка, отдающего распоряжение - 
өкім беруші банктің сəй кес тен ді ру шісі

идентификатор банка-получателя - алушы банктің 
сəйкестендірушісі

идентификатор бенефициариев - бенефи циа рийлерді 
сəйкестендіруші

идентификатор инициато ра - бастамашыны сəйкес-
тендіруші

идентификатор основ ных отраслей - негізгі салалар-
ды сəйкестендіруші

идентификатор отправителя - жөнелтушіні сəйкес-
тен діруші

идентификатор отпра вителя для извещений - хабар-
ламалар үшін жөнелтушіні сəй кес тен ді руші

идентификатор терминала банка-получателя - алу-
шы банктің терминалын сəй кес тен ді  ру ші

идентификацион ная карточка торговой фирмы - са-
уда фирмасының сəйкестендіру карточкасы

идентификационное письмо - сəйкестендірме хат 
(өзінің аккредитив берілген клиентіне банк беретін 
хат)

идентификацион ное письмо, прилагаемое к денеж-
ному аккредитиву - ақшалай аккредитивке тірке ле-
тін сəйкестендірме хат 

идентификационный код - сəйкестендіру коды
идентификационный код Американской банков-
ской ассоциа ции - Американ банк тер қауым дас ты-
ғы ның сəйкестендіру коды

идентификационный код гражданина - азаматтың 
сəйкестендіру коды

идентификационный код эмиссии ценных бумаг - 
бағалы қағаздар эмиссиясының сəй кес тен дірме коды

идентификационный номер (ИН) - сəйкес тен діру 
нөмірі

идентификационный номер банка - банктің сəйкес-
тен діру нөмірі

идентификационный номер владельца банковской 
кредит ной карточки - банктік несие карточкасының 
сəйкестендіру коды

идентификационный номер кредитной карточки - 
кредит карточкасының сəй кес тен дір ме нөмірі 

идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) - салық төлеушінің сəй кес тен дір ме нөмірі 
(СТСН)

идентификационный номер налогоплательщи-
ка организации - ұйымның салық тө леу ші сі нің 
сəйкестендірме нөмірі

идентификационный номер налогоплательщика 
физического лица, имеющего статус предприни-
мателя - кəсіпкер мəр те бе сі бар салық төлеуші жеке 
тұлғаның сəй кес тен дір ме нөмірі

идентификация - ұқсастыру, сəйкестендіру (облига-
циялар сертификаты арнаулы идентураға сəйкес 
шығарылған-шы ға рыл ма ға нын анықтау)

идентификация автоматическая - автоматты сəй кес-
тендіру 

идентификация банков - банктерді сəй кес тен ді ру 
(əрбір банкті сəйкестендіру үшін пайдаланылатын 
сандар сериясы)

идентификация информации - ақпаратты сəйкес тен діру
идентификация клиентов - клиенттерді сəй кес тендіру
идентификация ценной бумаги - бағалы қа ғаз ды сəй-
кес тендіру (нағыз иеленушіні анық тау мақсатымен)

идентифицируемость - сəйкестендірілімдік
идентичность - сəйкестік, ұқсастық (бір де ңе нің бір 
нəрсеге ұқсастығы, толық сəйкес ке луі)

идентичность оригиналу - түпнұсқаға сəй кестік
идентичность текстов - мəтіндердің сəйкестігі
идентичность цен - бағалардың сəйкестігі
идентура - идентура (облигацияларды ұс тау шы лар дың 
акционерлік сақтандыру компа ниясына қатысты 
құқықтарын ай қын дай тын келісімшарт, жазбаша 
келісім)

“идти впереди” - “алда жүру” (брокердің бұй рық 
орын далғанға дейін өз есебінен сауда жасауына 
тыйым салу)

идти должникам на уступки - борышқорларға кең ші-
лік жасау

идти на риск - тəуекелдікке бару
иена - иена (Жапонияның ақша бірлігі)
иены на рынке без перемен, но проявляют тенден-
цию к понижению - нарықта өз гер мей тін, бірақ 
төмендеу үрдісін көрсететін иена

иерархическая лестница - сатылы баспалдақ 
(қызметтік атақтар мен лауазымдардың 
бағыныштылық тəртібімен жайғасуы)

иерархия управления - басқару бас пал дақ та ры 
(ұйымдағы басқару деңгейлерінің тізбектілігі)

иерархия функций - міндеттердің баспал дақ тары, 
атқарым баспалдақтары

из документации - құжаттамадан
из достоверных источников - анық де рек көз дер ден 
из милости - ізгі ниетпен, риясыз көңілмен
“избавляться” - “құтылу” (дебеттік жəне кредиттік 
құжаттарды одан əрі өңдеу үшін басқа бөлімдерге 
табыстау)

избегать дополнительных затрат - қосымша шы ғын-
нан құтылу
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избегать издержек - шығыннан қашу (құтылу)
избегать конкуренции - бəсекеден қашқақтау, 
бəсекеден сақтану

избегать риска - тəуекелден (қатерден) қашу (құтылу)
избежание дополнительных расходов - қо сым ша 
шығыстан қашқақтау

избежание налогов - салықтан қашқақтау (са лық 
міндеттемелерін заңды жолмен, салық органдарына 
толық ақпарат беру арқылы барынша азайту)

избирание арбитра - төрешіні сайлау 
избирательное право - 1) талғамалы құқық; 2) сайлау, 
сайлану құқығы

избирательные права акционеров - акцио нер лердің 
талғамалы құқығы

избирательный контроль за кредитом - не сие ні 
талғамалы бақылау

избирательный протекционизм - талғамалы қолдам-
паздық 

избыток - молдық, артық, 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 долларов в мировом пла тежном обороте - 
əлемдік төлем айналымындағы дол лардың артылуы 
(молдығы)

избыток золота на рынке - нарықта алтын ның арты-
луы (молдығы)

избыток капитала - капиталдың артылуы (молдығы)
избыток капиталовложений - күрделі жұм са лым-
дардың артылуы

избыток кредита - несиенің артылуы (мақ сат ты 
несиенің артылған сомасы; несие ұсы ны мы ның оған 
деген сұраныстан асып түсуі)

избыток ликвидности - өтімділіктің молдығы
избыток наличности - қолдағы ақшаның артылуы 

(молдығы)
избыток наличных денег - қолма-қол ақша ның арты-
луы

избыток предложения - ұсыныстың артылуы 
избыток предложения новых бумаг - жаңа қағаздар 
ұсынымының көптігі

избыток спроса - сұраныстың артылуы
избыток средств - қаражаттың артылуы
избыточная банковская ликвидность - банк тің артық 
өтемпаздығы

избыточная ликвидность - артық өтімділік
избыточная маржа - артық маржа (клиенттің шотын-
да акцияларды несиеге алу кезінде нормадан асып 
түсетін қаражат)

избыточная на личность - қолдағы артық ақша
избыточное денежное предложение - басы артық 
ақша ұсынысы

избыточное налоговое бремя - артық салық ауырт-
палығы

избыточное налогообложение - артық салық салу

избыточное предложение - артық ұсыныс 
(сұранымнан едəуір асып түсетін, та уар дың жина-
лып қалуына апарып соқтыратын ұсыныс)

избыточность - молдық, артықтық 
избыточность информационная - артық ақ па рат, 
ақпараттың артықтығы

избыточность функциональная - артық ат қа рым, 
атқарымның артықтығы

избыточные акции - артық акциялар
избыточные банковские резервы - банктің артылған 
сақтық қорлары

избыточные вложения капи тала - капитал дың 
артылған салымы

избыточные резервы - артық сақтық қорлар (банк 
сақтық қор талаптарынан тыс ұс тай тын ақша)

избыточные риски - басы артық тəуекелдер
избыточные сбережения - артық жинақ ақша (инве-
стициялау деңгейінің төмендеуі салдарынан)

избыточный выпуск денег в обращение - ақшаның 
айналысқа артық шығарылуы

избыточный запас - артық қор
избыточный капитал - артық капитал
избыточный резерв банка - банктің артық сақтық қоры
избыточный спрос - артық сұраныс (ұсы ныс тан 
едəуір артып түсетін, тауарлардың тап шы лы ғын 
туғызатын жəне бағаны өсі ре тін сұраныс)

избыточный спрос на кредиты - кредитке артық 
сұраныс

извещение - хабарлама (дебет операциясының 
жасалғанын: банк шотынан ақша алын ға нын 
қуаттайтын құжат)

извещение банка - банктің хабарламасы 
извещение дебетовое - дебеттік хабарлама
извещение заблаговременное - күнілгері хабарлама
извещение заемщику о задержке платежа в погаше-
ние ссуды - несиені өтеуге төлемнің кешеуілдегені 
туралы қарызгерге хабарлама

извещение инкассовое - инкассолық хабарлама
извещение клиента о сумме остатка на его счете - 
клиенттің өз шотындағы қалдықтың сомасы туралы 
хабарламасы

извещение кредитовое - кредиттік хабарлама
извещение несвоевременное - уақытында хабарламау
извещение о внесении дополнительного обеспече-
ния - қосымша қамтамасыз етуді енгізу туралы ха-
барлама

извещение о выкупе - өтеуін төлеп алу туралы хабар-
лама

извещение о выкупе облигаций - облигацияларды са-
тып алу туралы хабарлама

извещение о выполнении сделки - мəміленің орында-
луы туралы хабарлама 

извещение о выпуске обли гаций на Лондонской 
фондовой бирже - Лондон қор бир жа сын да ғы обли-
гациялар шығарылымы туралы хабарлама

извещение о выставлении тратты - траттаны шығару 
туралы хабарлама
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извещение о допуске ценных бумаг к биржевой тор-
говле - бағалы қағаздарды биржа саудасына жіберу 
туралы хабарлама

извещение о задолженности - берешек туралы хабар-
лама

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 - жеткізілім туралы хабарлама
извещение о претензии - кінəрат-талап туралы хабар-
лама

извещение о приостановке платежей - тө лем дер ді 
тоқтата тұру туралы хабарлама

извещение о распределении - бөлу туралы хабарлама
извещение о регистрации заявки - өтінімді тіркеу 
туралы хабарлама

извещение о совершении сделки - мəміле жасасу ту-
ралы хабарлама

извещение о торгах - сауда-саттық туралы хабарлама
извещение об аннулировании контракта - ке лі сім-
шарт тың күшін жою туралы хабарлама

извещение об аукционе - аукцион туралы хабарлама
извещение об изменениях - өзгерістер туралы хабар-
лама

извещение об инве стировании - инвестициялау тура-
лы хабарлама

извещение об инкассо - инкассо туралы хабарлама
извещение об ис правлении записи по банковскому 
счету - банк шоты бойынша жазбаны түзету туралы 
хабарлама

извещение об истечении срока договора страхова-
ния - сақтандыру шарты мерзімінің өткендігі туралы 
хабарлама

извещение об остатке на счете - шоттағы қалдық ту-
ралы хабарлама

извещение об отзыве заявки - өтінімді қай та рып алу 
туралы хабарлама

извещение об отзыве и погашении ценных бумаг - 
бағалы қағаздарды қайтарып алу жəне өтеу туралы 
хабарлама

извещение об открытии аккредитива - аккредитивтің 
ашылуы туралы хабарлама

извещение об открытии кредита - кредиттің ашылуы 
туралы хабарлама (несиенің ашыл ға нын: багк шоты-
на ақша түскенін қуат тай тын құжат)

извещение об открытии кредитной линии - несие 
желісін ашу туралы хабарлама

извещение официальное - ресми хабарлама
извещение письменное - жазбаша хабарлама
извещение платежное - төлем хабарламасы
извлекать доход - табыс алу
извлечение выгоды - пайда түсіру, пайда алу
извлечение выгоды от страхования - сақтан ды рудан 
пайда алу

извлечение дохода - табыс табу
изготавливание в двух экземплярах - екі дана етіп 
дайындау

изготавливать фальши вые деньги - жалған ақша 
дайындау

изготовитель фальши вых чеков - жалған чектер дай-
ындаушы

изготовление се ребряных монет - күміс мə нет дайын-
даушы

изготовление ювелирных изделий - зергерлік бұйым-
дар жасау

издание - басылым (басылып шыққан, не басылатын 
кітап, журнал, т.б. баспасөз өні мі; басып шығару

издание деловое - іскерлік басылым
издание для служебного пользования - қыз метте 
пайдалануға арналған басылым

издание ежеквартальное - тоқсан сайынғы басылым
издание ежемесячное - əрайлық басылым
издание еженедельное - əрапталық басылым
издание закона - занды 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 печатное - баспа басылымы
издание платное - ақылы басылым
издание подписное - жазылатын басылым, жазылыс-
тық басылым

издание приказа - бұйрықты басып шығару
издание рекламное - жарнамалық басылым
издание справочное - анықтамалық басылым
издатель - баспагер, бастырып шығарушы (1. баспа 
өнімін шығарушы; 2. ба ға лы қа ғаз дар ды шығаруға 
жəне дис тру би ция лау ға құқы бар заңи ұйым)

изделие из драгоценных металлов и драгоцен-
ных камней - асыл металдар мен асыл тастардан 
жасалған бұйым 

изделие ювелирное - зергерлік бұйым
изделия ценные - бағалы бұйымдар
издержки - шығын, ұсталған шығын, ұсталым (өнім 
өндіруге жұмсалған құндылық, ақ ша лай өлшеуіш 
тұлғасындағы күнделікті шы ғын, яғни өндірістің не-
месе оның ай на лы сы ның шығыны) 

издержки административные - əкімшілік шығыны
издержки альтернативные - баламалы шығын
издержки безвозвратные - қайтымсыз шығын, қайта-
рылмайтын шығын

издержки будущих периодов - болашақ кезеңге 
жатқы зы латын шығын

издержки в первоначальных ценах - бастапқы 
бағамен есептелген шығын

издержки в связи с привлечением заемных средств - 
қарыз қаражатын тартумен байланысты шығын

издержки вмененные - жүктелме шығын
издержки выбора инвестиций с меньшим доходом и 
большим рис ком в надежде на повышенную при-
быль - жоғары пайда алуға үміттеніп, табысы аз да 
тəуекелі (қатері) көп инвестицияны таңдау шығыны

издержки дисконтиро вания - дисконттау шығыны
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издержки допустимые - рауалы шығын
издержки займа - қарыз шығыны
издержки “закрытия” - “жабу” шығыны
издержки инфляционные - инфляция шығыны
издержки исчисленные - есептелген шығын
издержки к оплате - төленуге тиіс шығын
издержки калькуляционные - калькуляция лық шығын
издержки капитальные - күрделі шығын 
издержки меню - мəзірет шығыны (са ту шы  ның баға-
ның өзгеруіне байланысты шығыны)

издержки на ведение банковских операций - банк 
операцияларын жүргізуге ұсталатын шығын

издержки на выполнение сделки - мəмілені орын-
дауға ұсталатын шығын

издержки на привлечение фондов - қорларды тартуға 
ұсталатын шығын

издержки на продажу - сатуға ұсталатын шығын
издержки на продажу имущества должника-банкро-
та для погашения ссуды - несиені өтеу үшін банкрот-
борышқордың мүлкін сатуға ұсталатын шығын

издержки на совершение сделок - мəміле жасасуға 
ұсталатын шығын

издержки на траст - сенім қорына жұмса ла  тын шығын
издержки накладные - үстелме шығын
издержки наличными деньгами - қолма-қол ақшалай 
шығын

издержки невозвратные - қайтарылмайтын шығын, 
қайтарымсыз шығын

издержки необратимые - қайтымсыз шығын
издержки отсроченные - мерзімі ұзартылған шығын 
издержки отчетного периода - есеп беру ке зе ңі нің 
шығыны

издержки переменные - ауыспалы шығын, өзгермелі 
шығын

издержки плановые - жоспарлы шығын
издержки плюс - шығын плюс, шығынға қосу 

(шығынның сомасына шығыннан тыс пайыз ре тін-
де гі пайданы қосу түрінде баға тағайындау əдісі)

издержки по арбитражу - арбитраж бойынша шығын
издержки по банковским операциям - банк опера-
ция лары бойынша шығын 

издержки по выплате процентов - пайыз тө леу 
шығыны

издержки по инкассации - инкассация шы ғы ны, ин-
кассолау шығыны

издержки по опротестованию векселя - вексельге 
наразылық білдіру шығыны

издержки по пересылке денег - ақша жіберу шығыны
издержки получения займа - қарыз алу шы ғыны
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 стоптанных башмаков - тапталған шарқай 
шығыны (жаргон сөз: нақты ақша қорының азаюы-

мен, ақша белгілерін көптеп пайдалану қа жет ті гі-
мен байланысты туындаған инфляция шығыны)

издержки текущие - ағымдағы шығын
издержки трансакционные - трансакциялық шығын
издержки управленческие - басқару шығыны
издержки упущенных возможностей - уыстан шыға-
рылған мүмкіндіктер шығыны

издержки финан сирования до вычета налогов - са-
лық тарды шегергенге дейін қаржыландыру шы ғы ны 
(борышкерлік міндеттемелер бойынша акция мен 
пайызға шаққандағы дивидендтер)

издержки финансовые - қаржы шығыны
издержки эмиссии - эмиссия шығыны
из-за отсутствия акцепта - акцептінің (ри за лық тың) 
жоқтығы себепті

“излечимое” обесцене ние - “емдеуге болатын” 
құнсыздану

излишек - артығы, артылғаны
излишек бюджетный - бюджеттің артығы
излишек денег, “на висающий” над рынком - ақша-
ның нарықтың “үстінен төнген” артылғаны

излишек доходов, передаваемый в выше стоя щие 
бюджеты - табыстың жоғары тұрған бюджеттерге 
берілетін артығы

излишек кассовой наличности - кассадағы ақшаның 
артығы (кассадағы қолма-қол ақ ша ның кассалық 
қызмет көрсетудің нор ма тив тік қажеттіліктен 
асып түсетін мөлшері)

излишек обеспечения, под которое выдается ссуда - 
кепілге несие берілетін қамтамасыз етудің артылғаны

излишек оборотных средств - айналым қа ра жа тының 
артығы

излишки валюты - валютаның артығы
излишки наличности в кассе - кассадағы қолма-қол 
ақшаның артығы

излишки средств - қаражаттың артығы
излишнее отчуждение - иеліктен басы артық айыру
излишние запасы - артық қорлар
излишние остатки - артық қалдықтар
излишние отнесенные накладные расходы - артыққа 
жатқызылған үстеме шығыс

излишние резервы - артық сақтаулы қорлар, артық 
сақтық қорлар

излишний спрос - артық сұраныс
излишняя доля - артық үлес
изменение - өзгерту, өзгеріс (бизнестің ажы ра ғы сыз 
бөлігі: сату көлемінің ұл ғай ты луы, жаңа басқару 
тəсімдерінің ен гі зі луі, жаңа сатылы деңгейлердің 
қа лып та суы, жаңа бө лім шелер мен пайда ор та-
лық тарының құрылуы себепті талап еті ле тін 
қажеттілік тер ден туындайтын өз ге рістер)

изменение аккредитива - аккредитивтің өзгеруі
изменение акционерного капитала - акцио нерлік 
капиталдың өзгеруі

изменение балансовое - теңгерімдік өзгеріс
изменение бухгалтерское - бухгалтерлік өз герту
изменение в кадровом составе - кадрлар құ ра-
мындағы өзгеріс
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изменение в налогообложении - салық са лу дағы өзгеріс
изменение в программе - бағдарламадағы өзгеріс
изменение в проекте - жобадағы өзгеріс
изменение в ценах - бағадағы өзгеріс
изменение валютных запасов - валюталық босалқы 
қорлардың өзгеруі

изменение валютных курсов - валюталық бағамның 
өзгеруі (əдетте тепе-теңдік жағына қарай)

изменение вексельного курса - вексельдік бағамның 
өзгеруі

изменение движения в сторону повышения - қозға-
лыс тың жоғарылау жағына қарай өзгеруі

измене ние денежной стоимости - ақша құнының 
өзгеруі

изменение долгосрочное - ұзақ мерзімді 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 золотого содержания монеты - мəнеттің 
алтын құрамының өзгеруі

изменение конъюн ктуры рынка - нарық 
жағдаятының өзгеруі

изменение коэффициента дель та на единицу из-
менения наличной цены финансового инстру-
мента, ле жащего в основе опционного кон тракта 
- опциондық ке лі сім шарт тың негізінде жатқан қаржы 
құралының қол ма-қол бағасының өзгеруі бірлігіне 
шақ қан да дельта коэффициентінің өзгеруі 

изменение курса - бағамның өзгеруі
изменение курсов на рынке - нарықтағы ба ғамның 
өзгеруі

изменение курсов ценных бумаг - бағалы қа ғаздар 
бағамының өзгеруі

изменение ликвидности - өтімділіктің өзгеруі
изменение на рынке - нарықтағы өзгеріс
изменение направления движения иностранной 
валюты - шетел валютасының қоз ғалуы бағытының 
өзгеруі

изменение направления тренда на обратное - тренд 
бағытының кері қарай өзгеруі

изменение норм - нормалардың өзгеруі
изменение обменного курса - айырбас ба ға мы ның 
өзгеруі

изменение объема нетто-продаж на срок - мерзімді 
таза сатылым көлемінің өзгеруі

изменение объема сбережений - жинақ ақша көлемі-
нің өзгеруі, аманат ақша көлемінің өзгеруі 

изменение плана - жоспардың өзгеруі
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 про центной ставки - пайыздық 
мөлшерлеменің өзгеруі

изменение размера опционной премии в единицу 
времени - опциондық сыйлықақы мөлшерінің уақыт 
бірлігіне өзгеруі

изменение решения - шешімнің өзгеруі
изменение рыночной конъюнктуры - нарық тық 
жағдаяттың өзгеруі

изменение состава портфеля ценных бумаг - бағалы 
қағаздар қоржыны құрамының өзгеруі

изменение срока - мерзімді өзгерту
изменение ставки зарплаты - жалақы мөлшерле ме сі-
нің өзгеруі 

изменение стоимости - құнның өзгеруі
изменение стоимо сти в денежном выражении - 
ақшалай тұлғадағы құнның өзгеруі

изменение стратегии - стратегияның өзгеруі
изменение структурное - құрылымдық өзгеріс
изменение структуры капитала - капитал құрылы мы-
ның өзгеруі

изме нение структуры процентных ставок - пайыз-
дық мөлшерлеме құрылымының өзгеруі

изменение технологического процесса - тех нология-
лық үдерістің өзгеруі

изменение технологическое - технологиялық өзгеріс
изменение условий - жағдайдың өзгеруі
изменение физического и/или химического со-
стояния драгоценных металлов и драгоценных 
камней - қымбат металдар мен асыл тастардың 
физикалық жəне/немесе химиялық күйінің өзгеруі

изменение функциональное - атқарымдық өзгеріс
изменение цен(ы) - бағаның өзгеруі
изменение цен на рынке под воздействием вну-
тренних факторов - ішкі факторлардың ықпалымен 
нарықтағы бағаның өзгеруі

изменение чистой суммы валютных резервов - 
валюталық сақтық қордың таза со ма сы ның өзгеруі

изменение экономической структуры - эко но ми-
калық құрылымның өзгеруі

изменения бухгалтерские - бухгалтерлік өз гер тулер
Измененный закон о банкротстве 1978 г. - Банкрот-
тық туралы 1978 ж. өзгертілген заң

измененный чек - өзгертілген чек
изменчивость валютного курса - валюталық бағам-
ның өзгергіштігі 

изменчивость курсов акций - акциялар ба ға мы ның 
өзгергіштігі

изменчивость показателей - көрсеткіштердің өзгер-
гіштігі

изменчивость показателя устойчивости - орнық ты-
лық көрсеткішінің өзгергіштігі

изменчивость рынка - нарықтың өзгергіштігі, базар-
дың өзгергіштігі

изменчивость спроса - сұраныстың өзгер гіш тігі
изменчивость устойчивости - орнық ты лық тың өзгер-
гіштігі
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изменчивость цены - бағаның өзгергіштігі
изменчивость экономических величин - экономика-
лық шамалардың өзгергіштігі

изменяемая валюта платежа - өзгертілетін төлем ва-
лютасы

изменять став ку комиссионного вознаграждения - 
комиссиялық сыйақы мөл шер ле ме сін өзгерту

изменяемость ставки зарплаты - жалақы мөлшерле-
ме сінің өзгермелілігі 

изменяющаяся цена - өзгеріп отыратын баға
изменяющееся обеспечение займа - қарыздың өзгеріп 
отыратын қамсыздандырмасы

измерение статистическое - статистикалық өлшем
измеритель - өлшеуіш
измеритель в бухгалтерском учете - бух гал тер лік 
есептегі өлшеуіш

измеритель денежный - ақша өлшеуіші
изнашиваемость - тозғыштық
изнашиваемый - тозатын
изнашиваемый актив - тозатын актив
износ - тозу, тозым (негізгі қорлардың, ұзақ мерзімге 
пайдаланылатын басқа да мүліктің пайдалану бары-
сында немесе табиғи тозуы)

износ денег - ақшаның тозуы
изношенная золотая монета - тозған алтын мəнет (шақа)
изношенная монета - тозған мəнет (шақа)
изношенные наличные деньги - тозған нақты ақша
изоляция - оқшаулау
изоляция международная - халықаралық оқшаулау
изоляция экономическая - экономикалық оқшаулау
изощренные финансовые системы - əбден 
жетілдірілген қаржы жүйелері 

израильский шекель - Израиль шекелі
израсходование - шығындау, шығын жұмсау
израсходованный капи тал - жұмсалып біткен капитал
изучать - зерделеу
изучать конъюнктуру рынка - нарық жағ дая тын зер-
делеу

изучать счет - шотты зерделеу
изучение - зерделеу
изучение валютных операций - валюталық операция-
ларды зерделеу

изучение документарного обос нования прове-
денных операций - жүргізілген опе ра ция лар дың 
құжаттамалық негіздемесін зерделеу

изучение заявки - өтінімді зерделеу
изучение заяв ки 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 общественного мнения - қоғамдық пікірді 
зерделеу (қоғамдық мүдделер тікелей қозғалатын 
жағдайды зерттеу)

изучение потребителей - тұтынушыларды зерделеу

изучение потребительского спроса - тұты ну шылар 
сұранысын зерделеу

изучение процесса - үдерісті зерделеу
изучение рынка - нарықты зерделеу
изучение рыночной конъюнктуры - нарық тық 
жағдаятты зерделеу

изучение спроса - сұранысты зерделеу
изучение тенденций торгов ли акциями компании 
для выявле ния попыток поглощения - жұтылу 
əрекетін анықтау үшін компания акцияларымен сауда 
жасау үрдістерін зерделеу

изучение финансовой деятельности компании - 
компанияның қаржылық қызметін зерделеу

изучение права собствен ности - меншік құ қы ғын зер-
делеу

изъятая из обращения акция - айналыстан алынған 
акция

изъятие - алу, алып тастау, айыру (1. шығару, жою; 
2. бірдеңеден алу, шығару, бірдеңеден бас тарту; 
3. ақшаны ұлттық табыстың ауыспалы айналымы-
нан алу; 4. эмитенттің əдетте бағалы қағаздардың 
бір түрін басқа түріне немесе қолма-қол ақшаға 
олардың қолданыс мерзімі өткен бойда алмастыруы)

изъятие банк нот из обращения - банкнотты айна-
лыстан алу

изъятие банковского вклада - банк салымын алу
изъятие векселя из обра щения при его оплате - 
вексельді оның төлемақысын төлеу кезінде айналыс-
тан алу

изъятие вклада - салымды алу
изъятие вклада из банка - банктен салымды алу
изъятие выписки счета - шот көшірімін алу
изъятие денег - ақшаны алу
изъятие денег из банка - банктен ақшаны алу
изъятие денег из обращения - ақшаны айналыстан алу
изъятие денежных средств из банка - банк тен 
ақшалай қаражат алу

изъятие депозитов - депозиттерді алу
изъятие депониро ванного золота - депозиттелген ал-
тынды алу

изъятие золота из обращения - алтынды айналыстан 
алу

изъятие из банка - банктен 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 капитала - капиталды алу
изъятие капита ла из обращения - капиталды айна-
лыстан алу

изъятие капиталовложений - күрделі жұм са лымды алу
изъятие карточки - карточканы алу
изъятие клиентом наличных средств со счета у 
брокера - клиенттің брокердегі шоттан қолма-қол 
қаражат алуы
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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 требо ванию - талап ету бойынша алу
изъятие средств - қаражатты алу
изъятие средств со счета у брокера - дел дал дың шо-
тынан қаражатты алу

изъятие ста рых монет из обращения - ескі мəнет тер-
ді айналыстан алу

изъятие ценной бумаги из обращения - ба ға лы қағаз-
ды айналыстан алу

изъятие ценностей из банка - банктен құн ды лық тар-
ды алу

изъятие ценных бумаг - бағалы қағаздарды алу
изъятый из обращения - айналыстан алынған 
изымание акций из обращения - акцияларды айна-
лыстан алу

изымание банкнотов - банкноттарды алу
изымание денег из дела - ақшаны істен алу
изымание денег из обращения - ақшаны айналыстан 
алу

изымание монет из обращения - шақаны айналыстан 
алу, мəнетті айналыстан алу

изымание подлинников необходимых докумен-
тов по акту - акт бойынша қажетті құжаттардың 
түпнұсқаларын алу

изымание сбережения - жинақ ақшаны алу 
изымать акции - акцияларды алып тастау
изымать акции из обращения - акцияларды айна-
лыстан алып тастау

изымать из обращения - айналыстан алып тастау
изымать из обращения полноценные деньги - то-
лымды ақшаны айналыстан алып тастау

изымать из об ращения привилегированные акции - 
артықшылықты акцияларды айналыстан алып тастау

изымать монету из обращения - мəнетті (шақаны) ай-
налыстан алып тастау

изымать сбереже ния - жинақ ақшаны алу
изыскание средств - қаражат іздестіру
икаля - икаля (ислам құқығында бұрын қол жет кі зіл-
ген міндеттемелердің немесе ке лі сім дер дің оларға 
қатысушы та рап тар дың ерікті түрде күшін жоюы, 
жарамсыз деп тануы)

“или-или” - “немесе-немесе”, “екінің бірі” (жаргон 
сөз: клиенттің бағалы қағаздарды сатып алу немесе 
сату туралы трейдерге берген өкімі)

иллюзия денежная - ақша елесі
иллюзия фискальная - қазыналық елес
иллюзорный план - елестетпе жоспар (компания 
бағалы қағаздарының нарықтық құ ны ның өсуіне 
байланысты басқарушыға тө ле не тін сыйлықақыны 
көтеруді көздейтін жоспар)

“имена” среди коммерческих бумаг - ком мер ция лық 
қағаздар арасындағы “есімдер”

именная акция - бəсіре акция, атаулы акция (есі  мі 
акцияда көрсетілген жəне акционерлік қо ғам ның 
кітабына енгізілген құжатты ие ле ну ші өкілетті 
тұлға болып табылатын акция) 

именная гарантия - есімді кепілдік
именная записка, по которой производится переда-
ча акций - акцияларды табыстау жүргізілетін атаулы 
жазба

именная облигация - атаулы облигация, бə сі ре об-
лигация (иесі ерекше кітапта тір кеу ге алынатын 
облигация)

именная облигация без купона - купонсыз атаулы 
акция 

именная облига ция с купонами на предъя вителя 
- ұсынушыға арналған купондары бар атаулы обли-
гация

именная премия - есімді сыйлықақы
именная форма - есімді нысан
именная ценная бумага, обеспеченная заклад ной - 
кепілхатпен қамтамасыз етілген атаулы бағалы қағаз

именное обязатель ство - атаулы міндеттеме
именное свидетельство на акцию - акцияға есімді 
куəлік

именное участие в облигационном займе - облига-
ция лық қарызға атаулы қатысу

именной - атаулы, есімді (бағалы қағаздар, акция туралы)
именной в отношении суммы основного долга - 
негізгі борыш сомасына қатысты есімді 

именной вексель - атаулы (есімді) вексель
именной вклад - атаулы салым, есімді салым (белгілі 
бір тұлғаға арналып тіркелген салым)

именной инвестиционный вклад - атаулы (есімді) 
инвестициялық салым 

именной индоссамент - атаулы (есімді) индоссамент, 
бəсірелі индоссамент (вексель бойынша құқық та-
бысталатын адам көрсетілген индоссамент)

именной коноса мент - атаулы (есімді) коносамент
именной приватизационный чек - атаулы (есімді) 
жекешелендіру чегі

именной сертифи кат - атаулы (есімді) сертификат
именной сертификат ценной бумаги - бағалы қағаз-
дардың атаулы (есімді) сертификаты

именной чек - атаулы (есімді) чек, бəсірелі чек
именные акции с двумя голосами каждая - əрқай сы-
сы екі дауыстан беретін атаулы (есімді) акциялар

именные государствен ные ценные бумаги, 
зарегистриро ванные на имя владельца - иелену ші-
нің атына тіркелген атаулы (есімді) мемлекеттік ба ға-
лы қа ғаз дар (акцияға құ қық ты басқа тұлғаға беруге 
болатын сертификат беру)

именные текущие счета для перевода денежных 
средств - ақшалай қаражат аударуға ар нал ған ағым-
да  ғы атаулы (есімді) шоттар 

именные ценные бумаги - атаулы (есімді) ба ға лы 
қағаздар

именные эмиссионные бумаги - атаулы (есімді) эмис-
сия лық қағаздар
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именные эмиссионные ценные бумаги - атаулы 
(есімді) эмиссиялық бағалы қағаздар

иметь акции компании - компания ак ция ла ры ның бар 
болуы

иметь большой портфель труднореализуемых 
фондовых ценно стей - өткізілуі қиын қор құн ды-
лықтарының үлкен қоржыны бар болу

иметь за долженность - берешегі бар болу
иметь индоссамент - индоссаменті бар болу (вексель 
туралы)

иметь ипотеку - ипотекасы бар болу
иметь исключительное право инвестировать денеж-
ные средства - ақшалай қара жат ты инвестициялауға 
ерекше құқығы болуы

иметь определенный курс на момент за крытия 
биржи - биржаның жабылуы сə тін де белгілі бір 
бағамның болуы 

иметь позицию - жайғасымы (ұстанымы) бар болу
иметь последнюю коти ровку биржевого дня, рав-
ную 120 - биржа күнінің 120-ға тең соңғы баға 
белгіленімінің болуы

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 под писи - қол қою құқығының болуы
иметь право произве сти овердрафт - овердрафт 
құқығының болуы

иметь право регресса - кері талап құқығының болуы
иметь право регресса в отношении трассанта - трас-
сант жөнінде кері талап кұкығының болуы

иметь счет в банке - банкіде шоттың болуы
иметь ценности - құндылығы болу 
имеющий бланковый индоссамент - блан кі лік 
индоссаменті бар

имеющий гриф секретности - құпиялық грифі бар 
имеющий задолженность - берешегі бар
имеющий низкую покупательную силу - төменгі са-
тып алу күші бар (валюта туралы)

имеющий обязательную силу - міндетті күші болу
имеющий обязательства по расчетам - есеп айырысу 
бойынша міндеттемесі бар

имеющий пониженный статус - төмен де тіл ген 
мəртебесі бар (бағалы қағаз туралы)

имеющий силу - күші бар
имеющий тенденцию к повыше нию - жо ға ры лау 
үрдісі бар (бағалы қағаздардың ба ға мы туралы)

имеющий форму долгосроч ных облигаций - ұзақ 
мерзімді облигациялар нысаны бар, ұзақ мерзімді об-
лигациялар нысанындағы (борыш туралы)

имеющий фор му облигации - облигация нысаны бар, 
облигация нысанындағы

имеющий ценность - құндылығы бар 

имидж банка - банк бейнесі (клиенттердің банк бе де-
лі, көрсетілетін қызметінің сапасы, оның бас шы ла-
ры ның жақсы атағы туралы түсінігі)

иммобилизация - иммобилизация, шашырату (1. бел-
гі лі мақсатқа арналған қа ра жат ты жанама нəрсеге 
жұмылдыру; 2. заңи тұлғаның қаражатын оның 
жеке ие ле ну ші ле рі нің қаражатына айырбастау)

иммобилизация оборотных средств - айналым қа ра-
жа тын шашырату (1. айналым қа ра жа тын ар нал ған 
мақсатына пайдаланбау; 2. акционерлік ком па ния-
ның қа ра жа тын жеке иеленушілердің меншігіне 
айналдыру)

иммобилизация ценных бумаг - бағалы қа ғаз дарды 
шашырату

иммобилизованный капитал - шашы ра тыл ған капи-
тал (1. акционерлік компанияның мен  ші  гі  нен кə сіп-
кер лер дің жеке меншігіне көш  кен капитал; 2. мар-
дымсыз қозғалатын ба  ға  лы қағаздарға ор на лас ты-
рыл ған капитал)

иммунитет - иммунитет (кейбір заңдардың ерекше 
құқықты адамдарға қолданылмауы)

иммунитет финансовый - қаржы иммунитеті
императив - өктем (əмір, табанды талап)
императивная норма права - құқықтың им пе ративтік 
мөлшері

империал - империал (орыстың алтын ша қа сы, 
1755 ж. шекілген)

импичмент - импичмент (жоғары лауазымды адамды 
жауапқа тартудың ерекше тəр ті бі)

импорт валюты - валюта импорты
импорт, облагаемый пошлиной - баж алымы алына-
тын импорт

импорт, освобожденный от уплаты налога на добав-
ленную стоимость - қосылған құн салығын төлеуден 
босатылған импорт

импортируемая инфляция - импортталатын инфля-
ция, шеттен əкелінетін инфляция (шетел валюта-
сы ның елге артық ағылуына, импорт тауарлар 
ба ға сы ның көтерілуіне байланысты туындайтын 
инфляция)

импортная золотая точка - импорттық алтын межел
импортная лимитированная цена - лимиттелген 
импорттық баға

импортная наценка - импорттық үстеме баға
импортная пошлина - импорттық баж
импортная таможенная пошлина - импорт тық кеден 
бажы

импортное инкассо - импорттық инкассо (ха лық ара-
лық есептесуде заңи жəне жеке тұл ға лар дан түрлі 
тауар құжаттары бойынша ақша алған бойда 
банктің инкассолауы)

импортное покрытие - импорттық өтем
импортный депозит - импорттық депозит (алдын ала 
міндетті депозит жолымен импортты шектеу 
тəсілі)

импортный кредит - импорттық несие
имущественное обеспечение - мүлікпен қам сыз дан-
дыру, мүлікпен қамтамасыз ету (қа рыз гер алынатын 
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қа рыз үшін салынатын ке піл ретінде несиегерге бе-
ре тін бағалы қа ғаз дар)

имущественное покрытие - мүліктік өтеу 
(компанияның таза активтері борышқорлық 
міндеттемені, артықшылықты акцияларды не 
эквиттік жайғасымды өтейтін деңгей)

имущественное страхование - мүлікті сақ тан ды ру 
(материалдық құндылықтар: үй ме рет, ғимарат, 
жабдық, тұрғын-жай, үй мүлкі, ауыл шаруашылық 
дақылдарының егісі, мал, жануар объектісі болып 
табылатын сақтандыру саласы)

имущественное требование к наследству - мұрагер-
лікке қойылатын мүліктік талап

имущественные права - мүліктік құқықтар (мүлік ті 
иеленуге, пайдалануға, билеу ге, сондай-ақ аза мат-
тық айналымға қа ты су шы лар дың арасында осы 
мүлікті бөлу, айырбастау бойынша туындайтын 
талаптарға байланысты құқықтық қатынастар)

имущественные ценности акционерного общества - 
акционерлік қоғамның мүліктік құңдылықтары

имущественный аукцион - мүлік аукционы
имущественный налог - мүлік салығы
имущественный приватизационный сертификат - 
мүліктік жекешелендіру сертификаты

имущественный риск - мүліктік тəуекел (несие мəмі-
ле сінде қарыз беруші меншігінің жай-күйімен, сапа-
сымен байланысты тəуекел)

имущественный ущерб - мүліктік зиян 
имущественный ценз - мүліктік шектелім (белгілі бір 
тұлғаға тиесілі заттай немесе ақшалай мүліктің 
мөлшерін сипаттайтын көрсеткіш) 

имущество - мүлік, дəулет (меншіктегі зат тар-
дың, материалдық құндылықтардың, ақшаның, 
бағалы қағаздардың жиынтығы; заңи немесе жеке 
тұлғаның мүліктік құқықтарының жиынтығы)

имущество ареңдованное - жалға алынған мүлік
имущество арестованное - тыйым салынған мүлік
имущество банкрота - банкрот мүлкі
имущество в вещах - заттардағы мүлік, заттар түрін-
дегі мүлік

имущество в денежной форме - ақшалай нысандағы 
мүлік

имущество в исковом требо вании - қуыным талапта-
ры түріндегі мүлік

имущество в обратном пе реходе - кері ауысатын 
мүлік

имущество, взятое в обеспечение выполнения обяза-
тельств - міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз 
етуге алынған мүлік

имущество государственное - мемлекеттік мүлік
имущество движимое - жылжымалы мүлік, жылжи-
тын мүлік

имущество депонированное в банке - банкте депо-
зиттелген мүлік

имущество доверенное - сенім білдірілген мүлік 
имущество должника - борышқордың мүлкі
имущество заложенное - кепілге салынған мүлік

имущество, изъятое за неуплату долгов - борыштар-
ды өтемегені үшін алынған мүлік

имущество иностранное - шетелдік мүлік
имущество, используемое банкротом на правах 
аренды - банкроттың жалға алу құқығымен пайдала-
натын мүлкі

имущество казенное - қазыналық мүлік
имущество коллективное - ұжымдық мүлік
имущество малоликвидное - өтімділігі шамалы мүлік
имущество, могущее быть пред метом наследования 

- мұралану нысанасы бола алатын мүлік
имущество, находящееся в доверительной собствен-
ности - сенімгерлік меншікте тұрған мүлік 

имущество национальное - ұлт мүлкі, ұлт дəулеті, 
ұлттық мүлік, ұлттық дəулет

имущество незаложенное - кепілге салын ба ған мүлік 
имущество нематериальное - бейматериал дық мүлік
имущество несостоятельного дол жника - дəрменсіз 
борышкердің мүлкі

имущество, обращенное в ценные бумаги - бағалы 
қағаздарға айналған мүлік

имущество по усмотрению - қалау бойынша мүлік
имущество, обращенное в ценные бумаги - бағалы 
қағаздарға айналған мүлік

имущество, отдаваемое на хранение в банк - банкке 
сақтауға берілген мүлік

имущество, отданное в лизинг - лизингіге берілген 
мүлік

имущество, оцененное как обе спечение долга - бо-
рышты қамтамасыз ету ретінде бағаланған мүлік

имущество, переданное в финансовый лизинг с ос-
вобождением от налога на добавленную стоимость 
- қосылған құн са лы ғы нан босатылатын қаржы 
лизингіне берілген мүлік

имущество, перешедшее по праву наследования к 
государству - мұралану құқығы бойынша мемлекет-
ке өткен мүлік

имущество, под ходящее для залога - кепіл зат қа жа-
райтын мүлік

имущество, являющееся предметом доверительной 
собствен ности - сенімгерлік меншік заты болып та-
былатын мүлік

и-мэйл - и-мэйл (хабарды, хабарлама хатты бір ком-
пьютерден екінші компьютерге беру жүйесі)

“имя доброе” - “жақсы атақ” (биржа жаргоны: бағалы 
қағаздарды белгіленген ере же лер дің сақталып 
жеткізілуін қамтамасыз ету үшін тіркеу) 

имя получателя платежа - төлем алушының есімі
инаудит - инаудит (қаржы саласында отандық жəне 
шетелдік серіктестерге шарт бойын ша ақылы кеңес 
беретін акционерлік есеп ұйымы)

инвалидация - инвалидация (заңды күшін жою)
инвалюта - инвалюта, шетел валютасы
инвалютный тенге - теңгеге шаққандағы шетел валю-
тасы (теңгемен есептелген шетел валютасы)

инвентаризационный курс - түгендеу бағамы (валюта, 
бағалы қағаз, алтын теңгерімде есептелетін бағам)
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инвентаризация - түгендеу
инвентаризация в учреждениях госбанка - мемле-
кет тік банк мекемелеріндегі түгендеу

инвентаризация денежных средств - ақшалай қара-
жатты түгендеу

инвентаризация ежегодная - жыл сайынғы түгендеу
инвентаризация запасов - қорларды түгендеу
инвентаризация имущества - мүлікті түгендеу
инвентаризация наличных материальных ценностей 

- қолда бар материалдық құн ды лық тар ды 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 - түгендемелік тізім
инвентарная стоимость - түгендемелік құн
инвентарное финансирование - түгендемелік қаржы-
ландыру (факторингіде: фьючерстік сатуды күтіп, 
мүлік кепілдігімен қарыз беру; қаржы компанияла-
рында: банктің не қаржы компаниясының дилердің 
құрал-сайманын, тұтыну тауарларын не күрделі 
тауарларды қаржыландыруы) 

инвентарные карточки - түгендеу карточкалары, 
түгендемелік карточкалар (негізгі құрал-жабдықты 
объектілер бойынша есепке алуға арналған 
тұрпаттық нысандағы есеп тізілімі)

инвентарные книги - түгендеу кітаптары
инвентарные операции - түгендеу операциялары 

(депозитарийдің жеке шоттарындағы баға лы қағаз-
дардың қалдықтарын өзгертетін депо зи та рий лік 
операциялар)

инвентарный номер - түгендемелік нөмір
инвентарный учет товарно-материальных запасов - 
тауар-материал қорларының мүкəммалдық есебі

инвентарь - құрал-сайман, дүние-мүлік; тү ген де ме, 
мүкəммал, керек-жарақ (кор по ра тив тік қаржыда: 
фирманың шикізат ма те риал да ры ның, дүмбілзат 
өнімнің, аяқталған та уар лар дың құн ды лы ғы; жеке 
бастың қар жы сын да: жеке тұлғаның иелігіндегі 
бар лық активтердің тізімі, мүліктің құн ға жəне 
нарықтық бағаға негізделген құндылығы; бағалы 
қағаздарда: дилердің не ма ман ның жоғары не төмен 
таза табысы, сондай-ақ дилердің одан əрі қайта 
сату мақ са ты мен сатып алған не ұстап қалған ба-
ға лы қағаздары)

инвертированная дуга доходов - кірістер дің инверт-
телген доғасы, кірістердің төңкеріл ген доғасы (қысқа 
мерзімді несие мөлшерлемесі ұзақ мерзімді несие 
мөл шер лемесінен жоғары болатын əдеттен тыс 
жағдай)

инвертированная шкала - инверттелген шə кіл, төң-
ке ріл ген шəкіл (төлемнің не ғұр лым ертеректегі 

мерзімі кейініректегі мер зі мі нен көп табыс беретін 
сериялық облигациялар ұсынымы)

инвертный рынок - төңкерілген нарық (таяу ке-
лешекте жеткізілетін тауар алы сы рақ келешек-
те жеткізілетін тауардан қым бат қа түсетін, 
сондықтан сақтау шы ғы ны ба ға ның қолайлы 
арақатынасымен өтел мей тін нарық)

инвестирование - инвестициялау, қаражат жұм сау 
(инвестордың қайсыбір іске, кə сіп орын ға қаржы 
жұмсауы)

инвестирование банковское - банктік инвес тициялау
инвестиро вание в целях получения денежного дохо-
да - ақшалай табыс алу мақсатында инвестициялау

инвестирование валютных фондов - валюта қорла-
рын инвестициялау

инвестирование вертикальное - сатылас инвести-
циялау

инвестирование горизонтальное - деңгейлес инвес-
тициялау

инвестирование капитала - капиталды инвес тициялау
инвестирование коллективное - ұжымдық инвести-
циялау

инвестирование косвенное - жанама инвестициялау
инвестирование не выполненных обязательств - 
орындалмаған міндеттемелерді инвестициялау

инвестирование ново го предприятия с предостав-
лением управленческой помощи - басқарушылық 
көмек көрсете отырып жаңа кəсіпорынды инвести-
циялау

инвестирование пенсионных активов - зей нет ақы 
активтерін инвестициялау

инвестирование по формуле - формула бойынша ин-
вестициялау (қор нарығында күні бұ рын белгіленген 
қағидатқа сəйкес ба ға лы қағаздарға тиянақталған 
өлшемдер жиын ты ғын пайдалана отырып инвести-
ция салу)

инвестирование полученных средств - алын ған 
қаражатты инвестициялау

инвестирование прибыли (прибыльное) - пайданы 
инвестициялау

инвестирование путем покупки ценных бумаг - ба-
ға лы қағаздарды сатып алу жолымен инвестициялау

инвестирование среднесрочное - орта мер зім ді инвес-
тициялау 

инвестирование средств - қаражатты инвес тициялау 
инвестирование фондов - қорларды инвестициялау
инвестированная сумма - инвестицияланған сома
инвестированный капитал - инвестиция лан ған капитал
инвестировать - қаржы жұмсау, қаражат жұм сау 

(қайсыбір іске, кəсіпорынға капитал жұмсау)
инвестировать капитал - капиталды инвестициялау
инвестировать на долгий срок - ұзақ мер зім ге инвес-
тициялау

инвестировать фонды - қорларды инвести циялау
инвестиции - инвестиция, күрделі қаржы, күр де лі 
жұм  са лым (1. өнеркəсіпке, ауыл ша руа шы лы ғы на, кө-
лік ке жəне халық ша руа шы лы ғы ның басқа салалары-
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на капиталдың ұзақ мер зім ді жұмсалымы нысанын-
да жүзеге асырылатын шығындардың жиынтығы; 
2. пайда алу жəне игі əлеуметтік нəтижеге қол 
жет кізу мақсатында кəсіпкерлік қыз мет нысандары 
мен қызметтің басқа түрлеріне салынатын ақ ша лай 
қа ражат, банктің мақ сат ты салымдары, жар на-
пұл дар, акциялар, ба ға лы қағаздар, технологиялар, 
машиналар, жаб дық тар, лицензиялар, несие, кез кел-
ген мү лік немесе мүліктік құқықтар)

инвестиции альтернативные - баламалы инвестиция
инвестиции банка (банковские) - банк инвес тициясы
инвестиции бюджетные - бюджеттік инвестиция
инвестиции в виде первоклассных ценных бумаг - бі-
рінші сыныпты бағалы қағаздар түріндегі инвес тиция

инвестиции в жи лищное строительство - тұр  ғын үй 
құрылысына салынатын инвестиция

инвестиции в инфраструктуру и сферу услуг - ин-
фра құрылым мен көрсетілетін қызмет аясына инвес-
тиция жұмсау

инвестиции в исследования и научно-технические 
разработки - зерттеулер мен ғы лы ми-техникалық 
əзірленімдерге инвестиция жұмсау

инвестиции в капитальные активы - күрделі актив-
терге инвестиция жұмсау

инвестиции в конкретное ипотечное обязательство, 
а не в сер тификат участия в пуле ипотек - ипоте-
калар пулына емес, нақты ипотекалық міндеттемеге 
салынатын инвестиция

инвестиции в мате риальные активы - ма те риал дық 
активтерге салынатын инвестиция

инвестиции в недвижимость - жылжымайтын мүлік-
ке салынатын инвестиция

инвестиции в нематериальные активы - беймате-
риал дық активтерге инвестиция жұмсау

инвестиции в основной капитал - негізгі ка пи тал-
ға инвестиция жұмсау (жаңадан өн ді ріл ген күрделі 
игіліктерді: өндірістік жаб дық, компьютерлер, 
жаңа өндірістік үй ме рет тер, т.б. сатып алу)

инвестиции в производственные активы - өндірістік 
активтерге инвестиция жұмсау

инвестиции в финансовые активы - қаржы актив те-
рі не инвестиция жұмсау

инвестиции в форме долгосрочных финансовых 
вложений - ұзақ мерзімді қаржы жұмсалымы ны са-
нын да ғы инвестиция

инвестиции в ценные бумаги - бағалы қағаз дарға са-
лынатын инвестиция

инвестиции в человеческий капитал - адами капи-
тал ға инвестиция жұмсау

инвестиции в экономику - экономикаға ин вес тиция 
жұмсау

инвестиции внебюджетные - бюджеттен тыс инвестиция
инвестиции внешние - сыртқы инвестиция
инвестиции внутренние - ішкі инвестиция
инвестиции государственные - мемлекеттік инвестиция
инвестиции долгосрочные - ұзақ мерзімді инвестиция
инвестиции за границей - шетелдегі инвестиция

инвестиции заграничные - шетелдік инвес тиция
инвестиции запланированные - жос пар лан ған инвес-
тиция

инвестиции имущественные - мүліктік ин вес тиция
инвестиции иностранные - шетелдік инвес тиция
инвестиции интеллектуальные - зияткерлік инвести-
ция (мамандарды курстарда оқы ту ға, тəжірибе, 
лицензиялар, ноу-хау беруге, бірлескен ғылыми 
талдамаларға, т.б. жұм са ла тын инвестиция)

инвестиции ипотечные - ипотекалық инвес тиция
инвестиции капитала - капитал инвести циясы
инвестиции, котиру ющиеся на фондовой бирже - 
қор биржасында бағасы белгіленетін инвестиция

инвестиции краткосрочные - қысқа мерзімді инвес-
тиция

инвестиции крупномасштабные - ірі ауқым ды инвес-
тиция

инвестиции ликвидные - өтімді инвестиция
инвестиции нефинансовые - бейқаржылық инвести-
ция, қаржысыз инвестиция (құ қық  тар ды, лицензия-
ларды, ноу-хауды, мү лік ті жобаға, кəсіпорынға, биз-
неске салу тү рін де гі ақшасыз инвестиция) 

инвестиции, неэластичные в отношении процент-
ной ставки - пайыздық мөл шер ле ме сі жөнінен икем-
сіз инвестиция

инвестиции, осуще ствляемые трастовыми компа-
ниями - сенімгерлік компаниялар жүзеге асыратын 
инвестиция

инвестиции, осуществляемые с крупным разовым 
начальным платежом - бір жолғы бастапқы ірі 
төлеммен жүзеге асырылатын инвестиция

инвестиции портфельные - қоржындық инвестиция 
(1. бағалы қағаздарға салынған, бағалы қағаздар қор-
жыны түрінде құ ра ла тын инвестиция; 2. пайда алу 
мақсатымен капиталды өнеркəсіп, ауыл ша руа шы-
лығы, несие, т.б. салаларына ұзақ мерзімге салу)

инвестиции с высокой долей заемных средств - 
қарыз қаражатының үлесі жоғары инвестиция

инвестиции с длительным сроком амортизации - 
өтелім мерзімі ұзақ инвестиция

инвестиции с коротким сроком амортизации - 
өтелім мерзімі қысқа инвестиция

инвестиции с фиксированным доходом - табысы 
тиянақталған инвестиция

инвестиции финансовые - қаржы инвестициясы 
(акцияларға, облигацияларға, бағалы қағаздардың 
басқа да түрлеріне салынатын инвестиция)

инвестиции, связанные с основной деятельностью 
клиентов - клиенттердің негізгі қыз ме ті мен байла-
нысты инвестиция

инвестиции среднесрочные - орта мерзімді инвестиция
инвестиции финансовые - қаржы инвестициясы 

(акцияларға, облигацияларға, бағалы қағаздардың 
басқа да түрлеріне салынатын инвестиция)

инвестиционная адвайзерская служба - инвести ция-
лық адвайзерлік қызмет (ақыға инвестициялық кеңес 
бе  ре тін қызмет)
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инвестиционная гарантия - инвестициялық кепілдік
инвестиционная градировка банковского качества - 
банк сапасын инвестициялық жіктеу

инвестиционная градировка мудиз - мудиздің ин-
вес ти циялық жіктелімі (“Мудиз Инвесторс Сервис” 
ұсынған белгілі бір муниципалдық қысқа мер зім ді 
борышқорлық бағалы қағаздардың рейтингі)

инвестиционная декларация - инвестициялық мағ лұм-
дама (инвестициялық қор қызметінің негізгі ба   ғы  тын, 
мақсатын, шектелуін, белгілі бір түрдегі ин вес ти-
ция лық бағалы қағаздарға салынуы мүмкін жар ғы лық 
капиталдың шекті үлесін белгілейтін құжат)

инвестиционная де ятельность - инвестиция лық қызмет
инвестиционная деятельность банков - банк тер дің 
инвестициялық қызметі

инвестиционная квота - инвестициялық үлестеме
инвестиционная компания - инвестициялық компа-
ния (меншікті бағалы қағаздар шы ға ру жолымен 
жекеше инвесторлардың ақ ша лай қаражатын 
шоғырландырып, оны өз еліндегі жəне шетелдегі 
кəсіпорындардың акциялары мен облигацияларына 
орналастыратын несие-қаржы институты)

инве стиционная компания для малых предприятий 
- шағын кəсіпорындарға арналған инвестициялық 
компания

инвестици онная компания закрытого типа - жабық 
тұрпатты инвестициялық компания

инвестиционная компания открытого типа - ашық 
тұрпатты инвестициялық компания

инвести ционная компания с фиксированной струк-
турой капитала - капиталының құрылымы тия нақ-
тал ған инвестициялық компания

инвести ционная компания, имеющая право поль-
зоваться кредитами - несиені пайдалануға құқығы 
бар инвестициялық компания

инвестиционная компания, обещаю щая реализо-
вать через определенный срок капиталовложения 
в недвижи мость - жылжымайтын мүлікке күр де лі 
жұмсалымды белгілі бір мерзімнен кейін іске асы ру-
ға уəде беретін инвестициялық компания

инвестици онная компания, ориентированная на по-
лучение дохода на вложенные средства - салынған 
қаражатқа табыс алуға бағдарланған инвестициялық 
компания

инве стиционная компания, привлекаю щая сред-
ства за счет выпуска долго вых обязательств - бо-
рыш қор лық міндеттемелер шығару есебінен қаражат 
тартушы компания

инвестиционная налоговая скидка - инвес ти циялық 
салық шегерімі

инвести ционная организация - инвес тиция лық ұйым
инвестиционная политика - инвестициялық саясат 

(белгілі бір мақсаттарға жетуге: қауіпсіздікке, жо-
ға ры пайда алуға, ұдайы қолма-қол ақшаға ие болу 
мүм кіндігіне, т.б. бағдарланған күрделі жұмсалым 
саясаты)

инвестиционная прибыль - инвестициялық пайда

инвестиционная программа - инвестициялық бағ-
дарлама

инвестици онная программа, пред ус мат ри ваю  щая 
ежемесячные взносы инвесторов - инвесторлардың 
ай сайынғы жар на сын көз дей тін инвестициялық бағ-
дар ла ма

инвестиционная сберегательная книжка - ин вести-
циялық жинақ кітапша

инвестиционная сделка - инвестициялық мəміле
инвестиционная собственность - инвести ция лық 
меншік

инвестиционная стоимость - инвестициялық құн 
инвестиционная стоимость конвертируемой облига-
ции - айырбасталатын облигацияның инвестициялық 
құны 

инвестиционная стоимость конвертируемой цен-
ной бумаги - айырбасталымды бағалы қағаздың 
инвестициялық құны

инвестиционная стратегия - инвестициялық страте-
гия (активтерді акциялар, облигациялар, қолма-қол 
ақша баламалары, тауарлар, жылжымайтын мүлік 
арасында орналас ты ру жоспары)

инвестиционная стратегия, предполагающая по-
купку акций по сниженной цене и последующую 
продажу их по повышенной цене - акцияларды 
төмендетілген бағамен сатып алып, кейіннен оларды 
жоғары бағамен сатуды көздейтін инвестициялық 
стратегия 

инвестиционная стратегия, состоящая в покупке 
ак ций и владении ими в течение дли тельного вре-
мени - акцияларды сатып алудан жəне оларды ұзақ 
уақыт бойына иеленуден тұратын инвестициялық 
стратегия

инвестиционная субси дия, предоставляемая госу-
дарством - мемлекет беретін ин вес ти ция лық демеу-
қаржы

инвестиционная функция - инвестициялық атқарым
инвестиционная ценная бумага - инвести ция лық 
бағалы қағаз

инвестиционное агентство - инвестиция агент тігі 
инвестиционное агентство Великобритании (по 
осуществлению капиталовложений за рубежом) - 
Ұлыбританияның ин вес ти циялық агенттігі (шетелде 
күрделі жұм са лым ды жүзеге асыру жөніндегі)

инвестиционное банковское дело - инвести ция лық 
банк ісі

инвестиционное градуирование - инвести ция лық 
жік телім (ААА-дан ВВВ-ға дейінгі са па да ғы облига-
циялар)

инвестиционное де ло - инвестициялық іс
инвестиционное имущество - инвестициялық мүлік
инвестиционное консультирование - инвес ти циялық 
кеңес беру

инвестиционное общество - инвестициялық қоғам
инвестиционное письмо - инвестициялық хат (ба ға лы 
қағаздарды шығарушы мен сатып алушы ара сын да-
ғы ниет-хат)
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инвестиционное письмо при частном размеще-
нии - бағалы қағаздарды жекешеге тарату кезіндегі 
инвестициялық хат

инвестиционное право - инвестициялық құқық
инвестиционное ре шение - инвестициялық шешім
инвестиционное учрежде ние - инвестиция лық мекеме
инвестиционно-учредительская деятельность банков 

- банктердің инвестициялық-құрылтайшылық қызметі
инвестиционные барометры - инвестиция лық баро-
метрлер (қарызхаттар мен бағалы қа ғаз дар ба ға мы-
ның ықтимал өзгеруін көр се те тін көр сет кіш тер)

инвестиционные возможности - инвестиция лық 
мүмкіндіктер

инвестиционные доллары - инвестициялық доллар 
(Ұлыбританияда долларлық авуар лар дың алуан 
түрлерінің бірі)

инвестиционные дома - инвестициялық үйлер
инвестиционные дома, принимающие на себя 
страхо вой риск - сақтандыру тəуекелін өзіне қа был-
дау шы инвестициялық үйлер

инвестиционные затраты - инвестициялық шығын
инвестиционные институты - инвестициялық инсти-
туттар

инвестиционные инструменты - инвестиция лық 
құралдар

инвестиционные налоговые преференции - инвес ти-
циялық салық пұрсаттылықтары

инвестиционные операции коммерческих банков 
- коммерциялық банктердің инвес ти циялық опера-
циялары

инвестиционные полномочия - инвестиция лық өкі-
леттіктер

инвестиционные потери - инвестициялық шығасы
инвестиционные приватизационные фонды - инвес-
тициялық жекешелендіру қорлары

инвестиционные расходы - инвестициялық шығыс
инвестиционные фонды открытого типа - ашық тұр-
патты инвестициялық қорлар

инвестиционные фонды открытого типа со 
сбалансирован ным портфелем - тең ге рім дік қор-
жын  ды инвестициялық қорлар

инвестиционные ценности - инвестициялық құн ды-
лық тар (ұзақ мерзімді капитал жұм са лы мы ның тиім-
ді лігі тұрғысынан ерекше ұсынылатын акциялар)

инвестиционные ценные бумаги - инвести ция лық 
бағалы қағаздар

инвестиционные ценные бумаги высокого качества 
- инвестициялық жоғары сапалы бағалы қағаздар

инвестиционный банк - инвестициялық банк (ұзақ 
мерзімді несие капиталын шо ғыр лан ды ру шы жəне 
оны облигациялар, басқа да қа рыз қаражатын шы-
ға ру жəне орналас тыру жолымен қарызгерге беруші 
арнаулы несие институты)

инвестиционный банк, выступающий главой син-
диката га рантов или кредиторов - кепілгерлер не-
месе несиегерлер син ди ка ты ның басшысы ретінде 
əре кет ететін ин вес ти ция лық банк

инвестиционный банк, защи щающий компанию 
от попыток ее поглощения - компанияны жұтылу 
əрекетінен қорғаушы ин вес ти ция лық банк

инвестиционный банк, организующий выпуск ак-
ций компании - компанияның ак ция ларын шы ға ру-
ды ұйымдастырушы ин вес ти ция лық банк

инвестиционный банк, ор ганизующий выпуск но-
вых ценных бумаг - жаңа бағалы қа ғаз дар шы ға ры-
лы мын ұйымдастырушы ин вес ти циялық банк

инвестиционный банк, организующий и гаран-
тирующий выпуск нового займа - жаңа қарызхат 
шы ға ры лымын ұйымдастырушы жəне оған кепілдік 
беруші инвестициялық банк

инвестиционный банкинг - инвестициялық банкинг
инвестиционный банкир - инвестициялық банкир 

(бағалы қағаздар шығарушы корпорация мен жұрт-
шы лық арасындағы делдал)

инвестиционный бан кирский дом - инвес ти циялық 
банкирлер үйлі

инвестиционный брокер - инвестициялық делдал, 
инвестициялық брокер 

инвестиционный бум - инвестициялық сер пі ліс (ин-
вес торлар белсенділігінің қауырт артуы, эко но ми-
ка ға инвестиция, капитал жұмсалымы ұсынысының 
жедел көбеюі)

инвестиционный доллар - инвестициялық доллар 
(Ұлыбритания)

инвестиционный институт, реализующий ценные 
бумаги среди индивидуальных покупателей - 
жеке сатып алушылар арасында бағалы қағаздарды 
өткізуші инвестициялық институт

инвестиционный капитал - инвестициялық капитал 
(ұзақ мерзімді инвестицияға, ұзақ уақыт кезеңіне 
салынған капитал)

инвестиционный климат - инвестициялық ахуал 
(инвестициялық үдеріске барынша қо лай лы сая си, 
экономикалық, əлеуметтік жағ дай лар дың жиын-
ты ғы; ұлттық эко но ми ка ға капитал жұмсау үшін 
отандық жəне шетелдік инвесторларға жасалған 
тең жағдай)

инвестиционный клуб - инвестициялық клуб (бір-
лес кен инвестициялық шешімдер қа был дау үшін өз 
активтерін біріктірген адамдар тобы)

инвестиционный консультант - инвестиция лық 
кеңесші

инвестиционный кре дит - инвестициялық кредит
инвестиционный менеджер - инвестициялық менеджер
инвестиционный менеджмент - инвес ти ция лық ме-
неджмент (экономиканың нақты саласына не компа-
нияны, кəсіпорынды дамытуға жұмсалатын инвес-
тицияны басқару)

инвестиционный метод - инвестициялық əдіс
инвестиционный метод Грэма и Додда - Грэм мен 
Доддының инвестициялық əдісі (бағалы қағаздарды 
бағалау тəртібі мен əдісі)

инвестиционный мультипликатор - ин вес ти  ция лық 
мультипликатор (ин вес ти ция лық шы ғын ның өз ге руі-
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нен туындаған нақты ЖІӨ-нің тепе-тең шы  ға ры-
лы мы өзгеруінің ин вес ти ция лық шығынның өз ге руі 
шамасына қатынасы) 

инвестиционный налоговый кредит - ин вес ти ция-
лық салық кредиті (кəсіпорынның пайдасына салы-
натын салықтан жаңа өндіріс құрал-жабдығын 
сатып алу үшін берілетін шегерім) 

инвестиционный паевой фонд - инвестиция лық үлес-
пұлдық қор

инвестиционный пай - инвестициялық үлес пұл 
(жарнапұл)

инвестиционный план - инвестициялық жос пар 
инвести ционный план с отсроченным налогообло-
жением - салық салу мерзімі ұзар тыл ған ин вес ти-
ция лық жоспар (АҚШ)

инвестиционный портфель - инвестициялық қоржын
инвестиционный портфель банка - банктің инвес ти-
ция лық қоржыны (банк сатып алған бағалы қағаз-
дар дың жиынтығы)

инвестицион ный проект - инвестициялық жоба
инвестиционный пул - инвестициялық пул
инвестиционный резервный фонд - ин вес ти ция лық 
сақтық қор

инвестиционный риск - инвестициялық тə уе кел (қатер)
инвестиционный ры нок - инвестициялық нарық
инвестиционный сберегательный счет - ин вес ти ция-
лық жинақ шоты, инвестициялық жи нақ ақша шоты

инвестиционный сертификат - ин вес ти ция лық сер-
тификат

инвестиционный справочник - ин вес ти ция лық анық-
тамалық

инвестиционный спрос - инвестициялық сұраныс
инвестиционный стан дарт для проведения опера-
ций по доверенности - сенімхат бойынша операция-
лар жүргізуге арналған инвестициялық стандарт

инвестиционный траст - инвестициялық траст, ин-
вес ти ция лық сенімгер (капиталы өнер  кə  сіп орын да-
ры ның акцияларына са лын ған инвестициялардан құ-
ра ла тын банк тұр  па  тын дағы ұзақ мерзімді күрделі 
қаржы мекемесі)

инвестици онный траст, инвестирующий в недвижи-
мость - жылжымайтын мүлікке инвестицияланатын 
инвестициялық сенім қоры

инвестиционный траст по недвижимому имуществу 
- жылжымайтын мүлік жөніндегі ин вес ти ция лық 
траст, жылжымайтын мүлік жөніндегі ин вес ти ция-
лық сенімгер (өзінің акцияларын ұстаушылардың 
пайда алуы үшін жылжымайтын мүлікпен айналы-
сатын компания)

инвестиционный трест - инвестициялық трест (өз 
акционерлеріне тиісті табысты төлеу үшін түрлі 
бағалы қағаздар сатып алатын кəсіпорын)

ин вестиционный трест, специализиру ю щийся на 
кредитовании строитель ных фирм - құрылыс фир-
маларын не сие лен ді ру ге маманданған инвес ти ция-
лық трест

инвестиционный фонд - инвестициялық қор

инвестиционный фонд денежного рынка - ақша 
нарығының инвестициялық қоры

инвестиционный фонд для вло жения в золотые 
слитки - алтын құймаларға арналған инвестициялық 
қор

инвестиционный фонд для стран Центральной и 
Восточной Ев ропы - Ор та лық жəне Шы  ғыс Еуро па-
ға арналған инвестициялық қор

инвестиционный фонд закрытого типа - жа бық тұр-
паттағы инвестициялық қор

инвестиционный фонд открытого типа - ашық тұр-
паттағы инвестициялық қор

инвестиционный фонд открытого типа для 
приобрете ния ценных бумаг определенных компа-
ний - белгілі бір компаниялардың бағалы қағаздарын 
сатып алу ға арналған ашық тұрпатты инвестициялық 
қор

инвестиционный фонд открытого типа по операци-
ям с акциями - акциялармен жасалатын операция-
лар жөніндегі ашық тұр пат ты инвестициялық қор

инвестици онный фонд открытого типа, вкладыва-
ющий средства только в крат косрочные обяза-
тельства денежного рынка - қаражатты тек ақша 
нарығының қысқа мер зім ді міндеттемелеріне ғана 
салатын ашық тұрпатты инвестициялық қор

инвестиционный фонд с высокой долей риска - 
тəуекелдік үлесі жоғары ин вес ти ция лық қор

инвестиционный фонд с двумя типами паев или 
акций - үлеспұлдардың немесе ак ция лар дың екі 
тұрпатындағы ин вес ти ция лық қор

инве стиционный фонд с ограниченной ответствен-
ностью, вкладывающий капи талы в создание 
новых предприятий - капиталды жаңа кəсіпорындар 
құруға салатын жауапкершілігі шектеулі 
инвестициялық қор

инвестиционный фонд, ак тивно манипулирующий 
своими ак тивами для достижения максималь ной 
прибыли - барынша көп пайда алуға қол жеткізу 
үшін өзінің ак тив те рі мен белсенді айла-шарғы жа-
сайтын инвестициялық қор

инвестиционный фонд, акции которого продают-
ся с надбавкой - акциялары үстемемен сатылатын 
инвестициялық қор

инвестицион ный фонд, вкладывающий свои сред-
ства в ценные бумаги - өзінің қа ра жа тын бағалы 
қағаздарға салатын ин вес ти ция лық қор

инвестиционный фонд, вкладывающий средства в 
акции с повышательной тенденцией - қаражатты 
жоғарылатылатын үр діс те гі акцияларға салатын 
инвестициялық қор

инвестиционный фонд, ориентированный на ин-
дексы ценных бумаг - бағалы қағаздар индексіне 
бағдарланған инвестициялық қор

инвестиционный фонд, ориентированный на рост 
капитала, а не на доход от инвестиций - инвести-
циядан алынатын табысқа емес, капиталдың өсуіне 
бағдарланған инвестициялық қор
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инвестиционный фонд, специализирующийся 
на ценных бума гах одной отрасли - бір саланың 
бағалы қағаздарына маманданған инвестициялық қор

инвестиционный чек - инвестициялық чек
инвестиция - инвестиция (қосымша пайда алу немесе 
кəсіпорынның, компанияның ісіне ық пал ету мақ са-
ты мен бағалы қағаздарды сатып алу жолымен неме-
се тікелей кəсіпорын арқылы қайсыбір іске капитал 
салу)

инвестиция материальная - материалдық инвестиция 
(жылжымайтын мүлік,жабдық, шикізат, т.б.)

инвестиция нематериальная - бей ма те риал дық ин-
вес тиция (технология, лицензия, əзір ле нім дер)

инвестиция офф-шор - офф-шор инвестиция 
(əлемдік қаржы орталықтарына тəн кейбір банк 
операцияларының түрлерін жүзеге асыру үшін тар-
тымды жағдай)

инвестиция финансовая - қаржылық инвес тиция
инвестконкурс - инвестициялық конкурс
инвестоемкость - инвестиция сыйымдылығы, инвес-
тицияны көп қажетсінушілік

инвестоемкость проекта - жобаның инвестиция 
сыйымдылығы

инвестор - инвестор, салымшы, қаражат салушы 
(түрлі жобаларға инвестиция салушы жеке не заңи 
тұлға, мемлекет)

инвестор агрессивный - басқыншы инвестор
инвестор аккредитованный - аккредиттелген инвес-
тор, тіркелген инвестор

инвестор в ценные бу маги - бағалы қағаз дар ға қара-
жат салушы

инвестор венчурный - тəуекелшіл инвестор
инвестор, действующий воп реки тенденции рынка - 
нарық үрдісіне қарамастан əрекет етуші инвестор

инвестор “запертый” - “кілттеулі” инвестор (өзіне 
тиесілі бағалы қағаздарды сатқан жағдайда пай-
да ала алатын, бірақ капитал өсіміне дереу салық 
төлейтіні себепті оларды сатпайтын инвестор) 

инвестор индивидуальный - жеке инвестор
инвестор иностранный - шетелдік инвестор
инвестор институциональный - институттық ин-
вестор (бағалы қағаздардың: акциялар мен обли га-
ция лар дың ұжымдық иеленушісі, инвесторлар мен 
ин  вес  тициялау объектілері арасында делдалдық қыз-
мет атқарушы ірі кредит- қаржы мекемелері)

инвестор крупный - ірі инвестор
инвестор мелкий - ұсақ инвестор
инвестор номинальный - атаулы инвестор
инвестор, покупающий ценные бумаги, курс ко-
торых достиг самого низкого уровня - бағамы ең 
тө мен деңгейге жеткен бағалы қағаздарды сатып алу-
шы инвестор

инвестор портфельный - қоржындық инвестор
инвестор потенциальный - əлеуетті инвестор
инвестор прямой - тікелей инвестор
инвестор розничный - бөлшек сауда инвесторы

инвестор рынка государственных краткосрочных 
бескупонных облигаций - мем ле кет тік қысқа мер-
зім ді купонсыз облигациялар нарығының инвесторы

инвесторы в про мышленности - өнер кə сіп те гі инвес-
торлар

ингроссация - ингроссация (ипотекалық кі тап қа 
жыл жымайтын мүлік кепілдігімен бе ріл ген борыш-
тарды жазу)

индекс - индекс, көрсеткіш, көрсеткі (1. эко но ми ка -
лық статистикада белгілі бір эко но ми ка лық құ бы-
лыс тар дың өзгеруін (өнім кө ле мі нің өзгеруін, еңбек 
өнімділігі дең ге йі нің өзгеруін) пайыз есебімен көр се-
те тін салыс тырмалы көрсеткіш; 2. құн ның, құн ды-
лық тың, т.б. эволюциясын таң ба лай тын сан; 3. ба-
зис тік жылдың немесе бір не ше жылдың пайызы 
тү рін де тұл ға лан ған ста тис ти ка лық көрсеткіш)

индекс акций - акциялар индексі
индекс американской фондовой биржи - американ 
қор биржасының индексі

индекс АЭН (Агентство экономических новостей) 
- ЭЖА (Экономикалық жаңалықтар агенттігі) 
индексі

индекс базисный - негіздік индекс, базистік индекс
индекс биржевой - биржалық индекс
индекс биржевой конъюнктуры - биржадағы жағдаят 
индексі

индекс биржевых котировок - биржалық баға белгі-
леу индексі 

индекс валютного курса - валюта бағамының индексі, 
валюталық бағам индексі

индекс валютной корзины - валюталық қор жын 
индексі

индекс внебиржевого рынка, ежедневно публикуе-
мый Национальной ассоциацией дилеров по цен-
ным бумагам и основанный на ее котировках - бир-
жадан тыс на рық тың Бағалы қағаздар жөніндегі ұлт -
тық дилерлер қауымдастығы күн сайын жария лайтын 
жəне оның баға белгілеуінде не гіз дел ген индексі

индекс всех обыкновенных акций - барлық кəдуілгі 
акциялардың индексі

индекс “вэлью лайн” - “вэлью лайн” индексі (“вэлью 
лайн” инвестициялық қызметі Нью-Йорк жəне Аме-
рика қор биржаларында жəне сыртқы биржа айна-
лымында бағасы белгіленетін акциялар шы ға ры лы-
мы ның орташа геометриялық көрсеткіші ретінде 
есеп тейтін жəне жариялайтын индекс)

индекс дей ствующего валютного курса - қолда ныс-
та ғы валюталық бағамның индексі

индекс делового риска - іскерлік тəуекел индексі
индекс долгосрочных опережающих индикаторов - 
ұзақ мерзімді озыңқы индикаторлар индексі (АҚШ)

индекс Донохью доходности крупных фон дов денеж-
ного рынка - ақша нарығының ірі қорлары та быс ты-
лы ғы ның Донохью индексі

индекс Доу-Джонса - Доу-Джонс индексі (АҚШ-тың 
ірі компаниялар тобы акциялары бағамының орта-
ша көр сеткіші)
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индекс Доу-Джонса для акций компаний обществен-
ного пользования - қоғамдық пайдалану ком па ния-
ла ры ның акцияларына арналған Доу-Джонс индексі

индекс Доу-Джонса для акций промышленных ком-
паний - өнеркəсіптік ком па ния лар дың акцияларына 
арналған Доу-Джонс индексі

индекс Доу-Джонса для акций транспортных ком-
паний - көлік компанияларының акцияларына ар нал-
ған Доу-Джонс индексі

индекс Доу-Джонса для корпоративных облигаций - 
корпорациялық облигацияларға арналған Доу-Джонс 
индексі

индекс Доу-Джонса по доходности муниципаль-
ных облигаций - муниципалдық облигациялардың 
табыстылығы бойынша Доу-Джонс индексі

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 запаз дывающих индикаторов - кешігуші ин-
дикаторлар индексі (АҚШ)

индекс заработной платы - жалақы индексі
индекс инвестиционный - инвестициялық индекс
индекс индивидуальный - жеке-дара индекс
индекс инфляции - инфляция индексі
индекс Кам Нган - Кам Нган индексі (Гон конг те-
гі Кам Нган биржасында ба ға ла на тын акциялар 
бағамының 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 қабілет ті-
лік индексі

индекс котировки - баға белгіленімі индексі
индекс котировки акций - акциялардың бағасын 
белгілеу индексі

индекс краткосрочных опережающих индикаторов - 
қысқа мерзімді озыңқы индикаторлар индексі (АҚШ)

индекс критической оценки - сыни бағалау индексі 
(өтімді акциялар сомасының фир ма ның бо рыш қор-
лық міндеттемелерінің сомасына қатынасы)

индекс курса акций - акциялар бағамының индексі
ин декс курса ценных бумаг на Фон довой бирже 
Сингапура - Сингапур Қор биржасы бағалы қа ғаз да-
ры бағамының индексі

индекс курсов - бағам индексі (бағалы қа ғаз дар баға-
сының өзгеру үрдісін айқындау тəсілі)

индекс курсов акций Американской фондовой бир-
жи - Американ қор биржасының акциялары ба ға мы-
ның индексі

индекс кур сов акций во внебиржевом обороте - 
сырт қы биржалық айналымындағы акциялар ба ға мы-
ның индексі

индекс курсов акций Нью-Йоркской фондовой бир-
жи - Нью-Йорк қор биржасы акциялары бағамының 
индексі

индекс курсов на американской фондовой бирже - 
американ қор биржасындағы бағам индексі

индекс курсов первоклассных ценных бумаг - бірін-
ші сыныпты бағалы қағаздар ба ға мы ның индексі 

индекс курсов ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар баға-
мы ның индексі

индекс курсов ценных бумаг агентства «Стандард 
энд Пур» - “Стандард энд Пур” агент тігінің бағалы 
қағаздары бағамының индексі

индекс курсов ценных бумаг на Дальневос точной 
фондовой бирже - Қиыр Шы ғыс қор биржасындағы 
бағалы қағаздар ба ға мы ның индексі (Гонконг)

индекс кур сов ценных бумаг на Токийской фондо-
вой бирже - Токио қор биржасындағы ба ға лы қағаз-
дар бағамының индексі (Жапония)

индекс курсов ценных бумаг с фирм агент ства 
“Стандард энд Пур” - “Стандард энд Пур” агент ті-
гі нің фирмасынан шығарылған бағалы қағаздар ба ға-
мы ның индексі

индекс налога и цен - салық пен баға индексі (салық 
салынатын табысты арттыру дең ге йі, ол салық 
тө леушілерге бөлшек сау да бағасы өсуінің орнын 
толтыру үшін қол да ны ла ды)

Индекс НАСДАК - НАСДАК индексі (Бағалы қа-
ғаз дар мен сауда жасаушылардың ұлт тық қауым-
дас ты ғы ай сайын жариялап тұ ра тын жəне оның 
баға белгіленіміне не гіз дел ген биржадан тыс нарық 
индексі, АҚШ)

іndex-number - іndex-number (көрсеткіш сан)
индекс облигации - облигация индексі
индекс опе режающих индикаторов - озыңқы индика-
торлар индексі (АҚШ)

индекс покупательной силы денег - ақшаның сатып 
алу күшінің индексі

индекс покупательной способности - сатып алу қабі-
ле тінің индексі

индекс покупательной способности единицы нацио-
нальной 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 ба ға сы ның 
индексі (тұтыну қоржыны құнының серпінін айқын-
дай тын көрсеткіш)

индекс потребления - тұтыну индексі
индекс прибыльности - пайдалылық индексі 
индекс прогнозирования конъюнктуры - жағдаятты 
болжау индексі

индекс прожиточного минимума - күнкөріс ми ни му-
мы ның индексі (отбасылық шы ғын ның құрылымы 
бойынша безбенделген та уар лар мен көрсетілетін 
қыз меттердің тір кел ген жиыны бағасы мен та риф-
те рі нің индексі)
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индекс ПСД-“ФинИст” - ПСД-“ФинИст” индексі 
(Ресейдің рубль нарығындағы дол лар дың сатып алуға 
жарамдылығын сипаттайтын индекс)

индекс реального эффективного обменного курса - 
нақты тиімді айырбас бағамының индексі

индекс рентабельности - табыстылық индексі
индекс розничных цен (ИРЦ) - бөлшек сауда баға сы-
ның индексі (орташа ста тис ти ка лық сатып алу-
шы ның тұтыну қоржынының құнындағы өзгерістер 
көрсеткіштері)

индекс роста цен - баға өсуінің көрсеткіші
индекс рынка (рыночный) - нарық индексі
индекс с фиксированной базой - тіркелген базалы 
көрсеткіш

индекс САС-40 - САС-40 индексі (Париждің жетекші 
қор индексі)

индекс сбыта - өткізім индексі
индекс свободный - еркін иңдекс
индекс сводный - жиынтық индекс
индекс себестоимости - өзіндік құн индексі
индекс сниженных цен - төмендетілген баға индексі
индекс со впадающих индикаторов - сəйкес индика-
торлар индексі (АҚШ)

индекс тарифный - тарифтік индекс
индекс теку щей стоимости коммерческих евровек-
селей - коммерциялық еу ро век сель дер дің ағымдағы 
құнының индексі

индекс То кийской фондовой биржи - Токио қор бир-
жасының индексі

индекс Торіх - Торіх индексі (беделді биржалар берген 
барлық компаниялар акциялары ба ға мы ның Токио 
қор биржасында тір кел ген көсеткіші)

Индекс УВС - УВС индексі (халықаралық бир жа лық 
бағамдар индекстерінің бір түрі, бір не ше ұлттық 
индекстер негізінде есеп те ле ді)

индекс физического объема национального дохода - 
ұлттық табыстың нақты көлемінің индексі

индекс фирмы «Бэррон», измеряющий соотношение 
между ценами 10 первоклассных и 40 средних об-
лигаций - “Бэррон” фирмасының 10 бірінші сынып-
ты жəне 40 орта сыныпты облигацияларының бағасы 
арасындағы ара қатынасты өлшейтін индексі

индекс Фишера - Фишердің индексі (бағаның уақыт-
та ғы ара қатынасын сипаттайтын салыстырмалы 
көрсеткіш; жас бойынша шоғырлану дəрежесін 
өлшеу үшін пайдаланылатын арнаулы көрсеткіш) 

индекс фондового рынка - қор нарығының индексі
индекс фондовой биржи - қор биржасының индексі
индекс фондовой бир жи Кам Нган - Кам Нган қор 
биржасының индексі (Гонконг)

индекс Фон довой биржи Сингапура для промыш-
ленных и торговых компаний - Сингапур қор бир-
жа сы ның өнеркəсіп жəне сауда компанияларына ар-
нал ған индекс

индекс фондовый - қор индексі
индекс хэнг сэнг - хэнг сэнг индексі (Гонконг қор 
биржасындағы бағалы қағаздардың индексі)

индекс цен - баға индексі (тауарлар мен көр се ті ле тін 
қызметтер бағасы мен та риф те рі нің өзгеруін си-
паттайтын көрсеткіш)

индекс цен валового национального продукта - жал-
пы ұлттық өнім бағасының индексі

индекс цен внебиржевых сделок котировки ценных 
бумаг - бағалы қағаздар ба ға сын белгілеудің биржа-
дан тыс мəмілесі ба ға сы ның индексі

индекс цен Ласпейреса - Ласпейрестің баға көрсеткісі 
(бағаның жалпы деңгейінің өз ге руін көрсететін 
агрегаттық индекс, зер де ле ніп отырған кезеңде 
сатылған, бі рақ не гіз ді кезеңнің бағасымен есептел-
ген та уар дың жалпы шартты құ ны ның та уар дың 
жалпы нақты құнына қа ты на сы мен айқындалады)

индекс цен на пот ребительские товары - тұтыну та-
уарлары бағасының индексі

Индекс цен Пааше - Паашенің баға көрсеткісі 
(бағаның жалпы деңгейінің өзгеруін ба ға лай тын 
агрегаттық индекстердің бірі, зер де ле ніп отырған 
кезеңде сатылған тауардың нақ ты құнының негізді 
кезеңнің бағасымен есептелген шартты құнына 
қатынасы ре тін де айқындалады)

индекс цен перво классных муниципальных облига-
ций, публикуемый в газете «Бонд байэр» - бірінші 
сыныпты муниципалдық облигациялар бағасының 
“Бонд байэр” га зе тін де жарияланатын индексі (АҚШ)

индекс цен потребителей - тұтынушылар ба ға сы ның 
индексі

индекс экономики - экономика индексі
индекс эффективности - тиімділік индексі 
индекс чистой цены - таза баға индексі
индексация - индекстеу, есепке алу (ақша талаптары 
мен табыстың шамасын баға индексінің өзгеруіне 
үйлестіріп қайта есептеу; келісімшарт пен мін дет-
те ме лер бо йын ша төлемдердің инфляциядан қор ғау 
құ ра лы ретіндегі баға индексімен ара қа ты на сы)

индексация амортизации - өтемпұлды ин декс теу, 
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 - күн кө ріс минимумының 
өзгеруіне байланысты жа ла қыны индекстеу 

индексация минимального уровня заработной пла-
ты - жалақының ең төменгі деңгейін индекстеу

индексация налогов - салықты индекстеу
индексация обесцененных вкладов - құн сыз дан ған 
салымдарды индекстеу

индексация пенсий - зейнетақыны индекстеу
индексация процента - пайызды индекстеу
индексация роста заработной платы - жала қы ның 
өсуін индекстеу
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индексация цен - бағаны индекстеу
индексация экономическая - экономикалық индекстеу
индекс-дефлятор - дефлятор-индекс
индекс-дефлятор цен - бағаның индекс-дефляторы
индексирование - индекстеу (1. қоржынның белгілі ин-
декске сай келуі үшін оның молайтылуы не индекстік 
қордағы акцияларды сатып алу; 2. жалақыны ин-
декс ке байлау)

индекси рование валютного курса относи тельно 
определенного ориентира - белгілі бір бағдарға қа-
тыс ты валюталық бағамды индекстеу

индексирование закладных - кепілпұлды индекстеу
индексирование заработной платы - жалақы ны ин-
декстеу 

индексирование ипотеки - ипотеканы индекс теу
индексированная об лигация - индекстелген облигация
индексированная процентная ставка - индекстелген 
пайыздық мөлшерлеме

индексированные облига ции, выпускавшиеся в 
Великобрита нии в 70-х годах для поощрения сбе-
режений пенсионеров - 70-ші жылдары Ұлы бри та-
ния да зейнеткерлердің жи нақ ақшасын көтермелеу 
үшін шы ға рыл ған индекстелген облигациялар

индексированные поправки - индекстелген түзетулер
индексированный - индекстелген
индексированный заем - индекстелген қарыз
индексирован ный паевой траст - индекстелген үлес-
пұлдық сенім қоры

индексированный паевой фонд - индекстелген үлес-
пұлдық қор

индексированный по кур су акций - ак ция лар дың 
бағамы бойынша индекстелген 

индексиро ванный сберегательный счет - индекстел-
ген жинақ ақша шоты

индексировать - индекстеу
индексируемая величина - индекстелетін шама
индексируемая заработная плата - иңдекс те летін 
жалақы

индексируемая купонная ставка - индекс те ле тін 
купондық мөлшерлеме

индексируемые коммерческие бумаги - ин дексте ле-
тін коммерциялық қағаздар

индексируемые облигации - индекстелетін облига-
циялар

индексируемый депозит - индекстелетін депозит
индексируемый кредит - индекстелетін кредит
индексная оговорка - индекстік ескертпе
индексные опционы - индекстік опциондар (акциялар 
бойынша сұраным мен ұсыным опциондары)

индексные фьючерсные контракты - ин декстік фью-
черстік келісімшарттар 

индексные фьючерсы - индекстік фьючерс тер 
(қар жы фьючерстері нарығындағы фью черс тік 
келісімшарт)

индексный метод - индекстік əдіс
индексный метод в международных сопоставлениях 

- халықаралық салыстырудағы индекстік əдіс

индексный опцион - индекстік опцион (бир жа лық ин-
декс негізінде)

индексный фонд - индекстік қор (қоржыны бел гі лі ин-
декске сай келетін өзара қарыз қоры)

индексы Австралийских ассо циированных фондо-
вых бирж - Австралияның қа уым дас ты рыл ған қор 
биржаларының индекстері

индексы курсов акций газеты “Файнэншл таймс” 
- “Файнэншл таймс” газеті акциялары бағамының 
индекстері (осы газетте сенбі мен жексенбіден 
басқа күндері күн сайын жарияланып тұратын ак-
циялар бағамының бірқатар индексі)

индексы курсов акций фирмы “Бэррон” по про-
мышленным группам - өнеркəсіптік топтар жө нін-
де гі “Бэррон” фирмасының акциялары бағамының 
индекстері (АҚШ)

индексы курсов акций, публикуемые газетой 
“Таймс” - “Таймс” газеті жариялайтын акциялар ба-
ға мы ның индекстері (Ұлыбритания)

индентура - индентура (акционерлік қоғам мен облига-
ция иелерінің қамқоршысы арасында жасасылатын 
шарт)

индивидуализация - дараландыру
индивидуальная заработная плата - жеке адамның 
жалақысы

индивиду альная и солидарная ответственность 
участников гарантийного синдиката при выпуске 
новых ценных бумаг - жаңа бағалы қа ғаз дар ды шы-
ға ру кезінде кепілдікті синдикат қа ты су шы ла ры ның 
жеке жəне ынтымақты жауапкершілігі

индивидуальная собственность - жеке меншік
индивидуальная стоимость - жеке құн
индивидуальная цена - жеке баға
индивидуальное кредитное полномочие - жеке несие 
өкілеттігі

индивидуальное предпринимательство - жеке кə сіп-
кер лік (азаматтардың табыс алу ға бағытталған, 
өздерінің меншігіне не гіз дел ген, солардың атынан, 
солардың тə уе кел дік етуімен жəне мүліктік жа уап -
кер ші лі гі мен жүзеге асырылатын бас та ма шы лық 
қызметі)

индивидуальное присвоение - жеке иемдену
индивидуальные блага - жеке игілік
индивидуальные риски - жеке қауіп-қатер, жеке тəуе-
келдік

индивидуальные субъекты финансового права - 
қаржы құқығының жеке субъектілері

индивидуальный заем - жеке қарыз
индивидуальный заемщик - жеке қарызгер
индивидуальный инвестор - жеке инвестор (жеке 
тұлға болып табылатын инвестор)

индивидуальный идентификационный номер 
(ИИН) - жеке сəйкестендіру нөмірі (жеке тұлғалар 
үшін)

индивидуальный индекс (ИИ) - жеке индекс
индивидуальный лицевой счет застрахованного 
лица - сақтандырылған адамның дербес жеке шоты
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индивиду альный пенсионный счет - жеке зейнетақы 
шоты (АҚШ)

индивидуальный подоходный налог - жеке табыс 
салығы

индивидуальный предприниматель - жеке кəсіпкер 
(бизнеспен айналысушы жəне қыз мет кер лер ді ықти-
мал жалдау ісін дербес жүр гі зу ші жекеше тұлға)

индивидуальный предприниматель, осуществляю-
щий деятельность в виде личного предпринима-
тельства - қызметті өзіндік кə сіп кер ретінде жүзеге 
асырушы жеке кəсіпкер

индивидуальный предприниматель, осуществляю-
щий деятельность в виде совместного предпри-
нимательства - қыз мет ті бірлескен кəсіпкер ретінде 
жүзеге асырушы жеке кəсіпкер

индивидуальный траст - жеке сенім қоры
индивидуальный учет - жеке есеп, жеке есепке алу 

(мемлекеттік зейнетақыны сақ тан ды ру мақ са-
ты мен əрбір сақтандырылған адам туралы есепті 
ұйым дас тырып, жүр гі зу)

индивидуальный учет пенсионных накоплений и 
выплат - зейнетақы қорланымы мен төлемінің жеке 
есебі

индийская рупия - Үндістан рупиясы
индикатор дееспособности банка - банктің əрекет ету 
қабілетінің көрсеткіші

индикатор настрое ния инвесторов - инвес торлар 
көңіл-күйінің көрсеткіші 

индикатор настроя - көңіл-күй көрсеткіші, көңіл 
ауанының көрсеткіші (инвесторлардың “бұқа” не 
“аю” тектес көңіл ауанының өзгеруі)

индикатор отклонения - ауытқу индикаторы, ауытқу 
көрсеткіші (ЕО елдерінің жекелеген ұлттық валю-
талары бағамының осы валюталардың бір-біріне 
жəне еуропалық валюта бірлігіне қатысты ке лі сіл-
ген ор та лық бағамынан ауытқуының шекті ұй ға-
рын ды шамасы)

индикатор рыночного портфеля - нарық қор жы ны-
ның индикаторы

индикатор фондового рынка - қор на ры ғы ның инди-
каторы

индикатор экономический - экономикалық индикатор
индикатор экономического цикла - эконо ми ка лық 
кезеңнің индикаторы

индикаторная прибыльность - индикаторлық пай да-
лы лық (ағымдағы нарықтық бағаның пайызы ре тін-
де тұлғаланған купондық не дивидендтік норма)

индикаторы макроэкономические - мак ро эко но  ми -
ка лық индикаторлар (ел эко но ми ка сы ның жағ да йын 
жан-жақты сипаттайтын аса маңызды көр сет-
кіш тер жиын ты ғы)

индикаторы финансовые - қаржы көрсет кіш тері 
(шаруашылық жүргізуші субъек ті лердің қаржы 
жағдайын сипаттау үшін пайдаланылатын құндық 
көр сет кіш тер)

индикация - индикациялау (бағалы қағаз сау дасы 
ауқымын, сұранымы мен ұсынымы ба ға сын шама-
мен есептеп шығару)

индикация процентов - пайызды индика циялау 
индифферентность - индифференттік, ен жар лық
индонезийская рупия - Индонезия рупиясы
индоссамент - индоссамент (вексельдің немесе атау-
лы бағалы қағаздың сыртқы бетіндегі табыстама 
жазу)

индоссамент банка, про ставленный штемпелем на 
оборотной стороне чека - банктің чектің сыртқы 
бетіне мөртабан басылған индоссаменті

индоссамент без гарантии - кепілдіксіз индоссамент
индоссамент без указания лица - тұлға көр се тілмеген 
индоссамент

индоссамент безоборотный - айналмайтын индосса-
мент

индоссамент бланковый - бланкілік индоссамент
индоссамент в пользу банка - банк пайдасына жазыл-
ған индоссамент

индоссамент век селедержателя - вексель ұс таушы-
ның индоссаменті

индоссамент вексельный - вексельдік индоссамент
индоссамент для спасения кредита - кредитті аман 
сақтап қалуға арналған индоссамент

индоссамент дружеский - достық индоссамент
индоссамент именной - есімді индоссамент, бəсіре 
индоссамент

индоссамент инкассовый - инкассолық индоссамент
индоссамент на имя - есімді индоссамент
индоссамент на полисе - полистегі табыстама жазу
индоссамент на предъявителя - ұсынушыға арналған 
индоссамент

индоссамент на чеке - чектегі индоссамент 
индоссамент неограниченный - шектелмеген индос-
самент

индоссамент ограниченный - шектеулі индоссамент
индоссамент ограничительный - шектеуші индосса-
мент

индоссамент ордерный - ордерлік индоссамент
индоссамент оформленный - ресімделген индоссамент
индоссамент по доверенности - сенімхат бойынша 
берілетін индоссамент

индоссамент полный - толық индоссамент
индоссамент препоручительный - тапсырмалық ин-
доссамент

индоссамент с требованием отчетности о получен-
ных и израсходованных денежных суммах - алын-
ған жəне жұмсалған ақшалай сома туралы есеп-қисап 
талап етілетін индоссамент

индоссамент, содержащий определенное условие - 
белгілі бір шарт баяндалған индоссамент (оны орын-
дау кезінде төлем төленуі мүмкін)

индоссамент условиесодержащий - шарты жазылған 
индоссамент (жазылған шарт орындалғанда вексель 
бойынша төлем төленетін индоссамент)

индоссамент условный - шартты индоссамент
индоссамент чеков - чектер индоссаменті
индоссаментный трансферт - индоссаменттік транс-
ферт (чектің, вексельдің, ко но са мент тің, т.б. сырт-
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қы бетіне табыстама жазу жолымен бағалы қағаз 
беру)

индоссант - индоссант (табыстама жазба жазған 
тұлға)

индоссант векселя - вексельдің индоссанты
индоссант дружеский - достас индоссант
индоссант, учре дивший передаточную надпись пре-
жде ремитента и до срока векселя - ремитенттен 
бұрын жəне вексель мерзіміне дейін табыстама жазба 
жазған индоссант

индоссат - индоссат (табыстама жазба алушы)
индоссатор - индоссатор (меншігіне табыстама жаз-
ба бойынша вексель түсетін тұлға) 

индоссатор переводного векселя - аударма вексельдің 
индоссаторы

индоссация - индоссация (вексельдерді басқа адам дар-
дың меншігіне беру) 

индоссирование векселя - вексельді индоссолау (век-
сельге табыстама жазба жазу)

индоссирован ная тратта - индоссоланған тратта
индоссированный вексель - индоссоланған вексель
индоссированный коносамент - ин дос со лан ған 
коносамент (тасылатын жүкті, тауарды иелену 
құқығын табыстау туралы белгі соғылған коноса-
мент)

индоссированный чек - индоссоланған чек
индоссировать - индоссолау (сауда құ жа ты на қол 
қою жолымен мүлікті иелену құқығын табыстау) 

индоссировать вексель - вексельді индоссолау
индос сировать вексель в пользу какого-ли бо лица - 
вексельді біреудің пайдасына индоссолау

индоссировать чек - чекті индоссолау
индоссируемый - индоссоланатын
индоссируемый чек - индоссоланатын чек
индоссо - индоссо (вексельдің не бағалы қағаздың сыр-
тына қол қою, жазба жазу)

индустриальный банк - индустриялық банк
индустрия исламских финансовых услуг - ислам 
қаржы қызметтерін көрсету индус триясы

индустрия финансовых услуг - көрсетілетін қаржы 
қызметтерінің индустриясы, қаржы қызметтерін 
көрсету индустриясы

индустрия ценных бумаг - бағалы қағаздар индуст-
риясы

индуцированные инвестиции - ин дук ция лан ған 
инвестиция (қоғамның өндіру үшін ин вес тиция пай-
даланылатын тиісті тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтерді қа жет сі нуі нен туындайтын инвес-
тиция)

инжиниринг - инжиниринг (өндірістік үде ріс ті да-
йын дау мен ұйымдастыруға байланыс ты көр се ті ле-
тін инженерлік-сабағаттық қызмет кешені)

инжиниринг договорный - шарттык инжиниринг
инжиниринг комплексный - кешенді инжиниринг
инжиниринг консультативный - кеңес беру инжирингі
инжиниринг технологический - технологиялык ин-
жиниринг

инжиниринг финансовый - қаржы инжини рингі
инициалы - аты-жөні
инициатива - бастама, ықылас, ынтагерлік (1. тап қыр-
лық іскерлік, өз бетінше іс-қи мыл жасауға қа бі лет-
ті лік; 2. жобалар, ұсыныстар енгізу құқығы)

инициатива бюджетная - бюджеттік бастама
инициатива личная - жеке бастама
инициатива предпринимательская - кəсіп керлік бас-
тама

инициативная оговорка о пересмотре задолженнос-
ти - берешекті қайта қарау туралы бастамашылық 
ескертпе

инициативное изменение цен - бағаны бас та машы-
лық пен өзгерту

инициативный инвестируюший банкир - инвести-
ция салушы бастамашыл банкир

инициативы законодательные - заң шығару шылық 
бастамалар

инициативы экономические - экономикалық баста-
малар

инициатор - бастамашы, ынтагер (1. кепілхат бойын-
ша бастапқы қарыз берген жинақ жəне несие банкі 
не банкир; 2. инвестиция салушы банк фирмасы)

инициатор депозитарной операции - депози тарийлік 
операцияның бастамашысы

инициатор инфляции - инфляцияның бастамашысы
инициатор перевода денег - ақша аудары мы ның бас-
тамашысы

инициатор платежа - төлемнің бастамашысы
инициирование - ынтагерлік білдіру, бастамашы болу
инициирование бума - дүрлікпеге бастамашы болу
инициирование переговоров - келіссөзге бас тамашы 
болу

инициировать процентную ставку - пайыз дық мөл-
шер лемені ынтагерлікпен өзгерту

“инициирующий” банк - “бастама көтеруші” банк
инкассатор - инкассатор, ақша жинаушы (кəсіпорын, 
фирма, ұйым кассасынан банк мекемесіне, не банк 
мекемесінен кəсіпорын, ұйым, фирма кассасына 
ақша жеткізіп беруші қызметкер)

инкассатор долгов - борыш инкассаторы
инкассаторская служба - инкассаторлық қызмет
инкассаторская сумка - инкассаторлық дорба (сөмке)
инкассационный вексель - инкассациялық вексель 

(борышты өндіріп алу мақсатымен банкке берілетін 
вексель)

инкассационный индоссамент - инкассация  лық ин-
доссамент

инкассационный период - инкассациялық кезең
инкассация - инкассация, инкассолау, кас са ға жинау 

(қолма-қол ақшаны, бағалы қа ғаз дар ды, құн ды лық-
тар ды жинап, банк мекемесіне жеткізу операциясы)

инкассация векселей - вексельдерді инкассолау
инкассация выручки - түсімді инкассолау
инкассация долга в системе жиросчетов - жирошот-
тар жүйесінде борышты инкассолау

инкассация долгов - борышты инкассолау 



275 ИНК-ИНК

инкассация долговых обязательств - борыш міндет-
те мелерін инкассолау

инкассация купона - купонды инкассолау
инкассация наличных денег и ценностей - қол да бар 
ақша мен құндылықтарды инкассолау

инкассация по номиналу - атаулы құн бойынша ин-
кассолау

инкассация страховых взносов - сақтандыру жарна-
сын инкассолау

инкассация таможенных пошлин - кеден бажын ин-
кассолау 

инкассация торговой выручки - сауда орын да  ры ның 
түсімін инкассолау (вексель бойынша ақша алу)

инкассация чека - чекті инкассолау
инкассирование - инкассолау, кассаға жинау (1. түрлі 
қаржы құжаттары бойынша банк клиенті атынан 
жəне есебінен ақ ша лай қа ра жат алу; инкассо жа-
сау шы; 2. кас са да ғы қолма-қол ақша жиыны) 

инкассирование векселя - вексельді инкассолау
инкассирование выручки от продаж - сатудан түскен 
ақшаны инкассолау

инкассирование долга - борышты инкассолау
инкассирование на личности - қолма-қол ақ ша ны ин-
кассолау

инкассирование просроченной суммы - мерзімі 
өткен соманы инкассолау 

инкассирование просроченных налоговых платежей 
- мерзімі өтіп кеткен салық төлемдерін инкассолау

инкассирование счета - шотты инкассолау
инкассирование трат ты - траттаны инкассолау
инкассирование чека по номиналу - чекті атаулы 
құны бойынша инкассолау (комиссиялық алымды 
шегерместен)

инкассирование чека с вычетом комиссии - комис-
сияны шегеріп, чекті инкассолау

инкассирование чеков - чектерді инкассолау (чек бо-
йынша ақша алу)

инкассированная сумма - инкассоланған сома
инкассированные средства - инкассоланған қаражат
инкассированный - инкассоланған 
инкассировать - инкассолау (құжаттарды төлем 
төлеуге ұсыну, банктен вексель, чек, т.б. бойынша 
қолма-қол ақша алу, инкассо қаржылық операциясын 
жүргізу)

инкассировать вексель - вексельді инкассолау
инкассировать деньги - ақшаны инкассолау
инкассировать дивиденды - дивидендтерді инкассолау
инкассировать долг - борышты инкассолау
инкассировать просро ченные суммы - мерзімі өткен 
соманы инкассолау

инкассировать проценты - пайызды инкассолау
инкассировать чек - чекті инкассолау
инкассируемое платежное требование - инкассола-
натын төлем талабы (трассанттың не ұстаушының 
атынан əрекет ететін банк акцептеу немесе трас-
сат қа төлеу үшін берген аударма вексель немесе 
соған ұқсас құжат)

инкассируемые доку менты - инкассоланатын 
құжаттар

инкассируемые докумен ты, возвращенные из-за 
технических ошибок - тех ни ка лық қа те лік тері 
себепті қайтарылған ин кас со лан ған құжаттар

инкассируемые чеки и век селя, оплачиваемые 
без вычета комиссионных - ко мис сия лық алым 
шегерімінсіз төленетін. инкассоланатын чектер мен 
вексельдер 

инкассируемые через расчетную палату платежные 
документы - есеп айырысу палатасы арқылы инкас-
соланатын төлем құжаттары

инкассируемый - инкассоланатын
инкассируемый пла теж - инкассоланатын төлем
инкассирующее учреж дение - инкассолаушы мекеме
инкассирующий банк - инкассолаушы банк
инкассо - инкассо (банктің құжаттар бойынша өз 
тапсырыскерлері атынан жəне солардың шоттары-
на ақша алуы)

инкассо бан ковского перевода - банк аудары мының 
инкассосы

инкассо без документов - құжатсыз инкассо
инкассо в международных расчетах - халық аралық 
есеп айырысудағы инкассо

инкассо внегород ских чеков - қаладан тыс чек тердің 
инкассосы

инкассо внутри федерального резервного округа - 
ішкі федералдық сақтық қор окру гі нің инкассосы

инкассо во внутренних расчетах - ішкі есеп айыры су-
дағы инкассо

инкассо документа - құжат инкассосы
инкассо документарное - құжаттамалық инкассо, 
құжатталған инкассо

инкассо импортное - импортық инкассо
инкассо коммерческих документов - коммер циялық 
құжаттар инкассосы

инкассо облигационных купонов - обли га ция лық ку-
пондар инкассосы

инкассо оформленное - ресімделген инкассо
инкассо платежей - төлемдер инкассосы
инкассо по заграничным операциям - шетелдік опе-
рациялар бойынша инкассо

инкассо по зарубеж ным операциям - шетелдік опера-
циялар бойынша инкассо

инкассо простое - жай инкассо
инкассо против документов - құжаттардың орнына 
жүретін инкассо

инкассо против телеграфного извещения банка 
- банктің телеграфтық хабар ла ма сы ның орнына 
жүретін инкассо

инкас со с немедленной оплатой - дереу тө ле не тін 
инкассо

инкассо с последующим акцептом - кейіннен акцеп-
те летін инкассо

инкассо с предварительным акцептом - алдын ала 
акцептелетін инвестиция

инкассо телеграфное - телеграфтық инкассо
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инкассо тратты - тратта инкассосы
инкассо цен ных бумаг и долговых документов - 
бағалы қағаздар мен борышқорлық құ жат тар инкас-
сосы

инкассо чеков - чектердің инкассосы (чек жаз ған 
тұлғаның шотынан чекті алушының атына ақша 
аудару)

инкассо через посыльного - шабарман арқы лы инкас-
солау

инкассо чистое - таза инкассо
инкассо экспортное - экспорттық инкассо
инкассовое извещение - инкассолық хабарлама
инкассовое отделение - инкассолық бөлімше
инкассовое отделение банка - банктің инкассолық 
бөлімшесі

инкассовое письмо - инкассолық хат 
инкассовое письмо с приложением инкассируемых 
документов - инкассоланатын құжаттар тіркелген 
инкассолық хат

инкассовое поручение - инкассолық тапсырма 
(төлем талабы атқарымын орындайтын есептесу 
құжаты)

инкассовое распоряжение - инкассолық өкім (ақша 
жөнелтушінің банкідегі шотынан оның келісімінсіз 
ақша алу үшін пайдаланылатын төлем төлеу тəсілі)

инкассовые операции - инкассолық операциялар
инкассовый доку мент - инкассолық құжат
инкассовый индоссамент - инкассолық индоссамент 

(вексельдегі табыстама жазба)
инкассовый цикл - инкассолық цикл
инквайринг - инквайринг (пластикалық кар та лар дың 
иелеріне қызмет көрсету кезінде банктер мен сауда 
ұйымдары арасындағы есеп айырысу нарығы)

“инкотермс” - “инкотермс” (халықаралық сауда 
терминдерінің түсіндірмелі жинағы)

инкотермы - инкотермдер (халықаралық шарттарда 
жиі кездесетін коммерциялық терминдер мен сөз 
тіркестері)

инновационно-коммерческий банк - иннова циялық-
коммерциялық банк, жаңартпашыл-коммерциялық 
банк

инновационный банк - инновациялық банк, жаңарт-
па шыл банк (венчурлік капиталды қар жы ландыру 
жəне несиелендіру, өн ді ріс тің техникалық деңгейін 
арттыруға ба ғыт талған өнертабыстар мен жа-
ңа лық тар ды енгізу, аса тиімді жаңа өнім түр ле рін 
шығару мақсатын көздейтін ма ман дан ды рыл ған 
коммерциялық банк) 

инновационный фонд - жаңартпалы қор, ин но вация-
лық қор (ең жаңа ғылыми талдамаларды, тəуекелдік 
объектілерін қар жы лан дыру мақсатымен құрылған 
қаржы ресурстары қоры)

инновация - инновация, жаңартпа (1. эко но ми ка ға 
техника мен технологияны ауыстыратын қа ра жат 
салу; 2. ғылыми-техникалық прогресс же тіс тік те-
рі нің нəтижесі болып табылатын жаңа техника, 
технология)

инновация, вызванная спросом - сұраныстан туын-
даған жаңартпа 

инновация высокоэффективная - тиімділігі жоғары 
инновация

инновация финансовая - қаржылық жаңартпа
иннофонд - инновациялық қор (1. жа ңарт па лар ды 
қолдау жөніндегі қайырымдылық қоры; 2. белгілі бір 
мақсатқа жетуге ар нал ған ақшалай қаражатты, 
зияткерлік не ма те риал дық құндылықтарды шо ғыр-
лан ды ру)

иногороднее платежное поручение - басқа 
қалалардың төлем тапсырмасы

иногородние расчеты - басқа қалалармен есеп айырысу
иногородний банк - инкассолық банк
иногородний чек - өзге қалалық чек
иностранная акция - шетел акциясы 
иностранная валюта - шетел валютасы (1. айналыс-
та жүрген жəне тиісті шет мемлекетте немесе 
мемлекеттер тобында заңды тө лем құралы болып 
табылатын банкнот, қа зы на шы лық билет, мəнет 
түріндегі ақша белгілері, сондай-ақ айналыстан 
алын ған жəне алынбақшы ақша белгілері; 2. шот-
тар да ғы шет мемлекеттердің ақша өл шем де рі 
жəне халықаралық ақша жəне есептесу өл шем дері 
түріндегі қаражат)

ино странная валюта для поездок - сапарға арналған 
шетел валютасы

иностранная денежная еди ница - шетелдің ақша 
бірлігі

иностранная инкассация - шетелдік инкассация
иностранная облигация - шетелдік облигация
иностранная тратта - шетелдік тратта
иностранная фондовая биржа - шетелдік қор биржасы
ино странная ценная бумага - шетелдік бағалы 
қағаздар

иностранные активы - шетелдік активтер
иностранные деньги - шетелдік ақша
иностранные депозиты - шетелдік депозиттер
иностранные займы - шетелдік қарыз (басқа елдер-
ден, шетелден алынған сыртқы қарыз)

иностранные инвестиции - шетел инвестициясы
иностранные инвесторы - шетелдік инвес торлар
иностранные лица - шетелдік тұлғалар
иностранные обязательства - шетелдік мін дет те ме-
лер (1. елдің, халықаралық валюта-несие ұйымының 
шетелдегі ин вес ти ция лау дың барлық түрлеріне 
сал ған бар лық ка пи та лының жиынтығы; 2. шетел 
банк  те рі не, несиегерлеріне қатысты борыштар, 
міндеттемелер)

иностранные пассивы - шетелдік пассивтер
иностранные платежные инструменты - шетелдік 
төлем құралдары

иностранные платеж ные средства - шетелдік төлем 
қаражаты

иностранные прочие инвестиции - шетелдік өзге де 
инвестициялар

иностранные прямые инвестиции - шетелдік тікелей 
инвестициялар
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иностранные страховщики - шетелдік сақ тан ды ру-
шы лар (ішкі нарықта шетелдік сақтандыру опера-
цияларын жүзеге асырушы шетелдік сақтандыру 
компаниялары)

иностранные страховые операции - шетелдік сақ тан-
дыру операциялары

иностранные финансовые активы - шетелдік қаржы 
активтері

иностранные фонды - шетелдік қорлар
иностранные ценные бумаги - шетелдік ба ға лы 
қағаздар

иностранный банк - шетелдік банк (ішінара немесе 
толық шетелдік капиталға жататын банк)

иностранный вексель - шетел векселі
иностранный вексель, вы писанный в одной стране 
и оп лаченный в другой - бір елде жа  зыл  ған екінші 
бір елде төленген шетел векселі

иностранный дебитор - шетелдік дебитор
иностранный заем - шетелдік қарыз
иностранный запрос - шетелдік сұрау салу
иностранный инвестор - шетелдік инвестор
иностранный капитал - шетел капиталы (шетелдік 
иеленушіге тиесілі капиталдың барлық түрі)

иностранный контрагент - шетелдік контрагент
иностранный корреспондент - шетелдік корреспон-
дент

иностранный крауд - шетелдік крауд (Нью-Йорк қор 
биржасының биржада шетел облигацияларымен са-
уда жасаушы мүшелері)

иностранный кредит - шетел несиесі, ше тел дік не-
сие (несие капиталының халықаралық қатынастар 
аясындағы қозғалысы)

иностранный кредитор - шетелдік несиегер
иностранный налоговый кредит - шетелдік салық 
несиесі

иностранный отдел - шетелдік бөлім
иностранный переводный вексель - шетел дік аудар-
ма вексель

иностранный резидент - шетелдік резидент
иностранный сектор - шетелдік сектор
иностранный счет - шетелдік шот
иностранный чек - шетелдік чек
инпасс - инпасс (бюджет тапшылығын біл ді ре тін 
халықаралық термин)

инсайдер - инсайдер (қызмет бабымен банк туралы 
құпия деректерге ие жеке тұлға немесе банкпен 
тығыз байланысы бар заңды тұл ға - банкідегі “өз 
адамымыз” деген ма ғы на ны білдіреді)

инсайдерное кредитование - инсайдерлік 
несиелендіру, инсайдерлерді несиелендіру

инсайдерные торговые операции с ценными бума-
гами - бағалы қағаздармен жасалатын ин сай дерлік 
сауда операциялары

инсайдный рынок - инсайдтық нарық (өз тауарымен 
сауда жасаушы дилерлер ара сын да ғы сұраным мен 
ұсынымның бағасы) 

инскрипция - инскрипция (үкімет жеке адамдардан 
қарызға ақша алуға беретін мін дет теме)

инсольвенция - инсольвенция (борышқор өз мін дет-
те месін орындай алмайтын жағдай)

инспектирование - инспекциялау, тексеру
инспектирование банков второго уровня и оформ-
ление его результатов - екінші деңгейдегі банктерді 
инспекциялау жəне оның нəтижелерін ресімдеу

инспектирование финансовое - қаржылық инспек-
циялау

инспектор - инспектор (бағынышты органдар мен 
тұлғалар іс-қимылының, қызметінің дұрыстығын 
қадағалайтын, бақылайтын лауазымды тұлға)

инспектор Лондонской фондовой биржи - Лондон 
қор биржасының инспекторы

инспектор налоговой службы - салық қыз ме ті нің инс-
пекторы

инспектор налоговый - салық инспекторы
инспектор по кредитам - несие жөніндегі инспектор
инспектор, осуще ствляющий надзор за деятельно-
стью банка на месте - банктің жер гі лік ті жердегі 
қызметін бақылаушы инспектор

инспектор страхового общества - сақтандыру қо ға-
мы ның инспекторы 

инспектор страховой - сақтандыру инспекторы
инспектор таможенный - кеден инспекторы
инспектор таможни - кеден инспекторы
инспектор финансовый - қаржы инспекторы
инспекционный контроль - инспекциялық ба қы-
лау (бұрын орындалған бақылаудың пəр мен ді лі гін 
тексеру үшін арнаулы уə кі лет ті орган немесе тұлға 
жүзеге асыратын бақылау)

инспекция - инспекция (мемлекет белгілеген ере же-
лер дің сақталуын қадағалайтын ар нау лы мем ле кет-
тік орган)

инспекция налоговая - салық инспекциясы
инспекция по бюджету - бюджет инспекциясы, бюд-
жет жөніндегі инспекция

инспекция по государственным доходам - мемле кет-
тік кіріс жөніндегі инспекция

инспекция по государственным налогам - мемлекет-
тік салық жөніндегі инспекция

инспекция по контролю за соблюдением законода-
тельства и законности - заңнама мен заңдылықтың 
сақталуын бақылау жөніндегі инспекция

инспекция при аудите - аудит жанындағы инспекция
инспекция финансовая - қаржы инспекциясы
инстанция - инстанция (бір-біріне ба ғы ныш ты меке-
мелер жүйесінің сатылары)

инстанция апелляционная - апелляциялық инстанция
инстанция высшая - жоғары инстанция
инстанция вышестоящая - жоғары тұрған инстанция
инстанция законная - заңды инстанция
инстанция надзорная - қадағалау инстанция сы 
инстанция судебная - сот инстанциясы
инстар - инстар (Ресейдегі банк аралық несие на ры-
ғын да ғы нақты мəміле жөніндегі орта өлшемді 
мөлшерлеме)
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институт - институт (1. белгілі бір қызмет түрін жү зе-
ге асыратын ұйымның атауы; 2. жоғары оқу орны, 
ғы лыми-зерттеу орны; 3. қоғамдық қатынас тар-
дың қайсыбір са ла сын да ғы құқықтық нормалардың 
жиын  ты  ғы, қоғамдық құрылыстың белгілі бір ны-
саны)

институт актуариев - актуарийлер институты
институт банкиров - банкирлер институты
институт банковский - банк институты
Институт банков ского дела - Банк ісі институты
Институт банковской администрации - Банк əкім ші-
лігі институты

институт государственно-правовой - мемле кеттік-
құқықтық институт

институт денег - ақша институты
институт депозитный - депозиттік институт
институт дипломированных секретарей Велико-
британии - Ұлыбританияның дипломды хатшылар 
институты

Институт дитчли - Дитчли институты (халықаралық 
қаржы институты)

институт инвестиционный - инвестициялық институт
институт квази-банковский - квази-банктік институт, 
банк сыңайлы институт 

институт коллективных инвестиций - ұжым дық ин-
вестициялар институты

инсти тут контроля за валютными опера ци я ми - ва-
люта операцияларын бақылау институты

институт конъюнктурный - жағдаяттық институт
институт кредитно-финансовый - кредит-қаржы инс-
титуты

институт кредитный - кредит институты
Инсти тут международных финансов - Халықаралық 
қаржы институты

институт финансово-кредитный - қаржы-кредит инс-
титуты

институт финансовый - қаржы институты 
институт экспертизы - сараптама институты
институционализм - институционализм, инс ти тут -
шыл дық (экономикалық шешімдер қа был дау, олар-
дың бағыты, тиімділігі, жалпы экономикалық қыз-
мет саласындағы институттар атқаратын рөлге 
баса мəн беретін экономикалық ілім; экономикалық 
ой-пікір бағыты)

институциональная структура финансовой системы 
- қаржы жүйесінің инс ти ту цио нал дық құрылымы

институциональные клиенты - инс ти ту цио нал дық 
клиенттер, инс ти ту цио нал дық тапсырыскерлер

институциональный брокер - инс ти ту цио нал дық 
брокер

институциональный брокер - инс ти ту цио нал дық 
делдал

институциональный вкладчик - институционалдық 
салымшы, ғұрыпшыл салымшы 

институциональный инвестор - институционалдық 
инвестор, ғұрыпшыл инвестор (1. ақшалай қара-
жат ты шоғырландырушы жəне қа ра жат иесі үшін 

пайда алу мақсатымен оны бағалы қағаздарға, жыл-
жымайтын мүлікке салушы заңды тұлға; 2. бағалы 
қа ғаз дар мен көп көлемде сауда жасаушы ұйым; 
3. ин вес ти ция лық трест, банк, сақтандыру қоғамы, 
өзара көмек кассасы, тредюнио; 4. капиталдары бар 
жəне оларды акцияларға салушы мемлекеттік, қо-
ғам дық, əлеуметтік организм, институт)

институционная подписка - институттық жазылыс
институционные инвесторы - институттық инвес-
тор лар (капиталдары бар жəне оларды акцияларға 
салушы мемлекеттік, қоғамдық, əлеуметтік орга-
низмдер, институттар)

институционный брокер - институттық делдал (банк-
тер, өзара қарыз қорлары, сақ тан ды ру компания-
лары, зейнетақы қор ла ры, кə сіп одақ қорлары үшін 
бағалы қағаздарды сатып алушы жəне сатушы 
делдал)

инструктаж - нұсқамалық, нұсқаухат, нұсқау беру
инструктивное письмо - нұсқаулық хат (орталық 
банк басқа банктерге белгілі бір операцияларды жа-
сау ға болатыны немесе тыйым салынатыны ж ө нін-
де жолдайды)

инструктор - нұсқаушы
инструктор главный - бас нұсқаушы
инструктор-контролер - бақылаушы-нұсқаушы
инструкции контролера денежного обращения - 
ақша айналысы бақылаушысының нұсқауы

инструкции министерские - министрлік нұсқау лық-
тары

инструкции о платеже - төлем туралы нұсқаулықтар
инструкции об акцепте - акцепт туралы нұсқаулықтар
инструкции рабочие - жұмыстық нұс қау лық тар, 
жұмыс бабындағы нұсқаулықтар

инструкции таможенные - кеден нұсқау лық тары
инструкция - нұсқаулық (1. министрліктер, мем ле-
кет тік басқарудың басқа да ор та лық жəне жер гі-
лік ті органдарының басшылары өздерінің құзыреті 
шегінде заң дар, жар лық тар, қаулылар жəне үкі мет-
тің өкім де рі, жоғары тұрған мем ле кет тік бас қа ру 
органдарының актілері не гі зін де шы ға ра тын заңға 
бағынышты нор ма тив тік актілері; 2. өндірістік-
тех ни ка лық қыз мет тің белгілі бір қырларын тəп-
тіш тей тін ережелердің жиынтығы; 3. Ор та лық 
банктің не Қаржы министрлігінің ел дің бар лық 
банк тері үшін міндетті қай сы бір заң ды, жарлықты 
не жоғары тұр ған мем ле кет тік органдардың өкі мін 
жү зе ге асыру тəр ті бі мен тəсілін бел гі лей тін нұс-
қауы, тү сі нік те ме сі, тəлімі, та лап та ры ның жиын-
ты ғы)

инструкция A - A нұсқаулық (1. АҚШ-тағы Бағалы 
қағаздар мен биржалар жөніндегі комиссиясының 
бағалы қағаздардың шағын шығарылымын тіркеуді 
оңайлату талабы; 2. АҚШ-тағы Федералдық сақ-
тық қор банкі басқармасының банктерге қарыз беру 
тəртібі белгіленген ережесі)

инструкция G - G нұсқаулық (АҚШ-тағы Фе де рал-
дық сақтық қор банкі бас қар ма сы ның коммерциялық 
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банктерден басқа не сие гер лер дің жекеше тұл ға-
лар ға бағалы қа ғаз дар ды сатып алуға несие беруін 
реттейтін ережесі)

инструкция Q - Q нұсқаулық (АҚШ-тағы Федералдық 
сақтық қор банкі бас қар ма сы ның салымдар бо-
йынша төлемдердің банк тер мен басқа да жинақ 
мекемелеріне рұқ сат етілген ең жоғары деңгейін 
белгілейтін нұс қаулығы)

инструкция T - T нұсқаулық (АҚШ-тағы Федералдық 
сақтық қор банкі бас қар ма сы ның бағалы 
қағаздармен жұмыс істейтін делдалдар мен 
дилерлердің, сондай-ақ ұлт тық биржа мүшелерінің 
клиенттерге несие беруін қарастыратын нұсқаулық)

инструкция U - U нұсқаулық (АҚШ-тағы Фе де рал-
дық сақтық қор банкі бас қар ма сы ның маржиналдық 
бағалы қағаздарды сатып алу жəне айналысқа 
жіберу үшін банктің клиентке беруіне болатын не-
сие сомасының лимитін белгілейтін құжаты)

инструкция Z - Z нұсқаулық (АҚШ-тағы Фе де рал-
дық сақтық қор банкі басқармасы ның сатып алу 
несиесін қорғау туралы ак ті нің ережесін ашатын 
нұсқаулығы)

инструкция банку о приостановке платежа - банкке 
төлемді тоқтату туралы нұсқаулық

инструкция банку о приостановке платежа по век-
селю - банкке вексель бойынша төлемді тоқтата тұру 
туралы нұсқаулық 

инструкция банку о приостановке платежа по чеку 
- банкке чек бойынша төлемді тоқтата тұру туралы 
нұсқаулық 

инструкция безотзывная - қайтарып алынбайтын 
нұсқаулық 

инструкция ведомственная - идаралық нұс қаулық
инструкция действующая - қолданыстағы нұсқаулық
инструкция должностная - қызметтік нұс қау лық, 
лауазымдық нұсқаулық

ин струкция клиента банку - клиенттің банкке нұсқауы
инструкция ведомственная - идаралық нұс қаулық
инструкция действующая - қолданыстағы нұсқаулық
инструкция должностная - қызметтік нұс қаулық, 
лауазымдық нұсқаулық

инструкция клиента банку - клиенттің банкке нұсқау-
лығы

инструкция по кредитованию - несиелендіру жөнін-
дегі нұсқаулық

инструкция по поставке ценных бумаг - ба ға лы 
қағаздардың жеткізілімі жөніндегі нұс қаулық

инструкция служебная - қызмет бабындағы нұс қау лық
инструмент долговой - борышқорлық құралы
инструмент кредитной политики - кредит саясаты-
ның құралы

инструмент кредитный - кредиттік құрал
инструмент финансирования - қаржы лан ды ру құралы
инструмент хеджирования, предлагаемый клиентам 
банком “Ситибэнк” - “Ситибэнк” банктің клиент-
терге ұсынатын хеджерлеу құралы (АҚШ)

инструмент экономический - экономикалық құрал

инструментарий для проведения оценки рен-
табельности инвестиций - ин вес ти ция лар дың 
пайдалылығын бағалауға арналған аспаптар

инструментарий статистического наблюдения - 
статистикалық қадағалау аспаптары

инструменты валютного регулирования - валюталық 
реттеу аспаптары

инструменты денежного рынка - ақша нары ғының 
құралдары

инструменты де нежно-кредитной политики - ақша-
несие саясатының құралдары

инструменты заимствования - өзара қарыз құралдары
инструменты исламского банкинга - ислам банкингі 
құралдары

инструменты исламского финансирования - ислам 
қаржыландыру құралдары

инструменты приказа - бұйрық құралдары (соң ғы 
иеленушінің табыстама жазбасы ар қы лы қолдан-
қолға көшетін бағалы қа ғаздар)

инструменты регулирования рынка - на рық ты рет-
теу құралдары (үкімет ел дің ша руа шы лығында үй ле-
сім ді лікті қамтамасыз ету, əлеуметтік өтем ақы лар 
жүйесін құру үшін пайдаланатын тəсілдер: салық, 
несие, банк пайызы, баға шегі, мақсатты жəрдем 
қаражат, инвестиция)

инструменты финансовые - қаржы құрал дары 
инструменты фис кальной политики - қазы на лық 
сая сат құралдары

инструменты экономической политики - эко номи ка-
лық саясат құралдары 

интегральная оценка риска - тəуекелдікті ин те грал-
дық бағалау (қабылданатын бас қар ма лық ше шім дер-
дің деңгейін анықтауға, тұр лаусыздық жағдайында 
тиісті əрекет жасауға мүмкіндік беретін кешенді 
бағалау жүйесі)

интеграция - интеграция, біріктіру, бі рі гу, бір ле су 
(1. Еуропа Одағына мүше ел дер дің эко номикалары 
мен валюталарын жа қын да ту жəне бір ізге тү сі ру 
туралы идея; 2. өз ара тиімділікке жету мақ са тын-
да екі не одан көп компанияны бір жерден ба қы лау ға 
бі рік тіру; 3. қосылу не жұтылу нə ти же сін де екі не 
одан көп фирманың бірігуі)

интеграция банков с промышленностью - банктер-
дің өнеркəсіппен интеграциясы 

интеграция в мировую экономику - дүние жүзілік 
экономикаға интеграциялану 

интеграция валютная - валюталық бірігу
интеграция учета - есепті біріктіру
интеграция финансовая - қаржылық бірігу
интеграция финансового и промышленного капита-
лов - қаржы жəне өнеркəсіп капиталдарының бірігуі

интеграция экономическая - экономикалық біріктіру, 
экономикалық бірігу, эко но ми ка лық интеграция

“интеллектуальная” кредитная карточка - “зияткер-
лік” несие карточкасы

интенсивное инвестирова ние - қарқынды инвести-
ция лау
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интенсивность роста цен - бағаның өсу қар қын ды-
лығы

интенсивный тип экономического роста - эконо ми-
ка лық өсудің қарқынды тұрпаты

интенсивный экономический рост - қарқын ды эко но-
микалық өсу

интенсификация валютная - валюталық қарқындан-
дыру

интенсификация инвестиций - инвестицияларды 
қарқындандыру

интенсификация экономики - экономиканы қарқын-
дандыру

интербанк - интербанк (халықаралық банк; қам та ма-
сыз етілмеген қысқа мерзімді не сие нің банк аралық 
нарығы)

интервал колебания кур сов - бағамдардың ауытқуы 
аралығы

интервал колебания цен - бағалардың ауыт қуы ара-
лығы

интервал между ценами исполнения опционов - 
опционның орындалуы бағалары ара сын дағы аралық

интервальный инвестиционный паевой фонд - 
межелдемелік инвестициялық үлес пұл қоры

интервалютарный курс - интервалюталық бағам
интервалютарный пари тет - интер ва лю тар лық бара-
барлық

интервенци онная процентная ставка - бас қын шы-
лық пайыздық мөлшерлеме

интервенционная цена - басқыншылық баға
интервенционный за пас - басқыншылық босалқы қор
интервенционный курс - басқыншылық бағам
интервенцион ный курс в Европейской валютной 
системе - Еуропалық валюта жүйесіндегі бас қын шы-
лық бағам

интервенционный объем продаж - сатудың басқын-
шылық көлемі

интервенционный период - басқыншылық кезең
интервенция - басқыншылық (валюталық айырбас 
бағамын қатаң бақылау жүйесінде Орталық банк-
тің осы бағамды белгілі бір шекте ұстау мақ са ты-
мен араласуы)

интервенция биржевая - биржа басқын шы лығы
интервенция в поддержку конъюнктуры - жағдаятты 
қолдау жолындағы басқыншылық

интервенция валютная - валюталық басқыншылық
интервенция на валютном рынке - валюта нары ғын-
дағы басқыншылық

интервенция на валютном рынке, когда курс не 
достигает установленных пределов отклонения 
- бағам белгіленген ауытқу шегіне жетпейтін кезде 
валюта нарығындағы бас қын шы лық (Еуропалық ва-
люта жүйе сінде)

интервенция на денежном рынке - ақша на ры ғын да-
ғы басқыншылық

интер венция на межбанковский рынок - банк ара-
лық нарыққа басқыншылық

интервенция с использованием нескольких валют 
- бірнеше валюталарды пайдаланумен байланысты 
басқыншылық

интервенция с целью поддержания курса - ба ғам ды 
қолдау мақсатындағы бас қын шылық

интервенция центрального банка - орталық банктің 
басқыншылығы

интервенция экономическая - экономикалық басқын-
шылық

интервиент - интервиент (вексель бойынша ақшаны 
қа былдауда не төлеуде арада жү ре тін делдал)

интервью - сұхбат (маркетингілік зерттеуде клиент-
тердің пікірін анықтау əдістерінің бірі)

интерес - мүдде
интерес банковский - банк мүддесі
интерес денежный - ақшалай мүдде
интерес законный - заңды мүдде
интерес инвестиционный - инвестициялық мүдде 
интерес контрактный - келісімшарттық мүдде
интерес страхователя - сақтанушы мүддесі
интерес страховой - сақтандыру мүддесі
интерес страховщика - сақтандырушы мүддесі
интерес страхуемый - сақтандырылатын мүдде
“интереса нет” - “мүдде жоқ” (биржа жаргоны: жүр-
гі зу шінің сатып алушы-делдалдардың жа рия лан ған 
топ тамаға мəміле жасағысы келмегенін жария-
лауы)

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 покупателей - сатып алушылардың мүдде-
лері

интересы противоречащие (противоречивые) - қай-
шылықты мүдделер

интересы страны - елдің мүдделері
интересы финансовые - қаржы мүдделері
интересы человека - адам мүдделері
интересы экономические - экономикалық мүдделер
интермедиация - интермедиация (капиталдың межелі 
мерзімде қайтарылуына қол жет кі зу үшін несиелік 
бағалы қағаздарға не үкі мет тің борышқорлық қа-
ғаз да рына инвестиция салатын қаржы делдалынан 
алынған ақ ша ны орналастыру)

интермедиация финансовая - қаржы интермедиа-
циясы

интерна ционализация валюты - валютаны интерна-
ционалдандыру

интернационализация внутренних валютных рын-
ков - ішкі валюта нарықтарын интернационалдандыру 

интернационализация финансовых рынков и уч-
реждении - қаржы нарықтары мен мекемесін интер-
националдандыру
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интернационализация экономики - экономиканы ин-
тернационалдандыру (халықаралық еңбек бө лі ні сі не-
гі зін де жекелеген елдер арасында тұ рақ ты өн ді ріс-
тік-экономикалық байланыстарды қа лып тас тыру) 

интернацио нальная стоимость валюты - валютаның 
интернационалдық құны

интернет - интернет, ғаламтор (ауқымды ақпараттық 
қызметтерге қол жеткізуге мүмкіндік беретін, 
электрондық поштаны қам та ма сыз ететін ғалами 
компьютерлік желі)

интернет-банкинг - интернет-банкинг (Интернет же-
лі сі нің мүмкіндіктерін пайдаланып, банк қыз ме тін 
алыстан көрсету түрі)

интернет-провайдер - интернет-провайдер (кейде 
жай провайдер (ағыл. Internet Service Provider, ISP), 
сөзбе-сөз мағынасы: интернет қызметін көр се ту-
дің жеткізушісі - қол жеткізу қызметін көр се ту ші 
жəне интернетпен байланысты басқа да қыз мет-
тер көрсетуші ұйым)

интерпозиция - интержайғасым (бағалы қа ғаз дар 
жө ніндегі мəміледе екінші дел дал дың екі принципал 
арасында не клиент пен нарықтық іскер арасында 
орналасуы)

интерцессия - интерцессия (шартқа бо рыш қор жа ғы-
нан қосылу)

инти - инти (Перудің ақша бірлігі)
интрадень - күні бойына (акциялардың, обли га ция-
лардың не тауарлардың жоғары не төмен бағасына 
қатысты пайдаланылады)

инфлятор - инфлятор (инфляция көрсеткіші)
инфляционная заработная плата - инфляция лық 
жалақы 

инфляционная оговорка - инфляциялық ескертпе 
(1. жалақы туралы келісімдегі ескертпе, мұнда тұр-
мыс құнының көр сет кі ші кейбір белгіленген дең гей-
ден асып түскен жағдайда жалақының өзінен-өзі 
көбеюі көз де ле ді; 2. келісімшарттағы бағаның ин-
фля ция лық өсуі кезінде оның құнын көбейту көз де ле-
тін ескертпе) 

инфляционная обстановка - инфляциялық жағдай
инфляционная раз ница цен - бағалардың инфляция-
лық айырмасы

инфляционная спи раль цен - бағаның инфляциялық 
бұралымы

инфляционная тенден ция - инфляциялық үрдіс
инфляционное дав ление - инфляциялық қысым
инфляционные по следствия - инфляциялық зардаптар
инфляционный - инфляциялық
инфляционный выпуск бумажных денег - инфляция-
лық бағалы қағаздар шығарылымы

инфляционный дифференциал - инфляциялық ше-
гер ме ақы

инфляционный им пульс - инфляциялық серпін
инфляционный курс - инфляциялық бағам (өндіріс 
шығынының болжап білуге болмайтын деңгейде 
өсуі нен туындаған жəне жаңа нарыққа шығу кезінде 
туындайтын несие тəуекелі)

инфляционный налог - инфляциялық салық
инфляционный процесс - инфляциялық үдеріс
инфляционный риск - инфляциялық тəуекел 
инфляционный скачок - инфляциялық секіріс
инфляционный эф фект - инфляциялық нəтиже
инфляция - инфляция, құнсыздану (айналыс аясы-
ның қағаз ақшаға шектен тыс толуы; ақ ша лай 
табыстың тауарлар мен көр се ті ле тін қыз мет-
тер ден асып түсуі, нарықта қар жы активтерінің 
кө беюі салдарынан тауарлар мен көрсетілетін қыз-
мет тер ба ға сы ның өсуі) 

инфляция бумажных денег - қағаз ақшаның құнсыз-
дануы (АҚШ)

инфляция, вызванная избыточным спросом на то-
вары и услуги - тауарға жəне қызмет көрсетуге басы 
артық сұраныстан болған инфляция

инфляция, вызван ная несоответствием предложе-
ния спросу - ұсыныстың сұ ра ныс қа сай келмеуінен 
туындаған инфляция

инфляция, вы званная ожиданием роста цен - баға-
ның өсуін күтуден туындаған инфляция

инфляция, вызванная превышением спроса над 
предложением - сұраныстың ұсыныстан асып тү суі-
нен туындаған инфляция

инфляция, вызванная рыночной стратегией про-
давцов - сатушылардың нарықтық стратегиясынан 
туындаған инфляция

инфляция, вызванная чрезмерным расширением 
денежного обращения - ақша ай на лы сы ның шектен 
тыс кеңеюінен туындаған инфляция

инфля ция выходит из-под контроля - инфляция ба-
қы лаудан шығуда

инфляция кредита - несиенің құнсыздануы
инфляция кредитная - несие инфляциясы
инфляция спроса - сұраныс инфляциясы
инфляция галопирующая - өршімелі инфляция
инфляция импортированная - келтірілме инфляция, 
шеттен келтірілген инфляция

инфляция импортируемая - келтірінді инфляция, 
келімсек инфляция

инфляция кредита - несиенің құнсыздануы
инфляция кредитная - несие инфляциясы
инфляция, обусловленная ростом издержек - шығын-
ның өсуіне байланысты туған инфляция

инфляция, развивающаяся медлен ными темпами - 
баяу қарқынмен дамушы инфляция

инфляция, связанная с ростом заработной платы - 
жалақының өсуімен байланысты инфляция

инфляция, связанная с ростом налогов - салық тар-
дың өсуімен байланысты инфляция

инфляция, связанная с увеличением доли прибыли 
в ценах - пайданың бағадағы үлесінің көбеюімен 
байланысты инфляция

инфляция, связан ная с чрезмерной эмиссией налич-
ных денег - қолма-қол ақшаның шектен тыс шы ға-
ры луы на байланысты инфляция

инфляция, сдерживаемая регулированием цен - ба-
ға ны реттеумен тежелетін инфляция
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инфляция хроническая - созылмалы инфляция
информативность отчета - есептеменің ақпарат ты-
лығы

информативный отчет - ақпараттық есептеме
информатизация - ақпараттандыру (ақ па рат тық 
ресурстарды қалыптастыру, пайдалану негізінде 
ақпараттық қажеттерді қа на ғат тан ды ру үшін 
оңтайлы жағдай жасаудың ұйым дық əлеуметтік-
экономикалық жəне ғы лы ми-техникалық үдерісі) 

информатор - ақпаратшы
информаци онное заявление при продаже в кредит - 
кредитке сату кезіндегі ақпараттық өтініш

информационное обеспечение - ақпаратпен қам та ма-
сыз ету

информационное обеспечение управления - бас қа ру-
ды ақпаратпен қамтамасыз ету

информационно-справочный отдел биржи - бир жа-
ның ақпарат-анықтама бөлімі

информационно-статистическая служба Лондон-
ской фондовой биржи - Лондон қор бир жа сы ның 
ақ параттық-статистикалық қызметі

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

информационные агентства, изучающие состо-
яние потребительского рынка - тұ ты ну шы лар 
нарығының жай-күйін зер де лей тін ақпараттық 
агенттік

информационные операции - ақпараттық операциялар
информационные операции регистратора ценных 
бумаг - бағалы қағаздарды тіркеушінің ақпараттық 
операциялары

информационные процессы - ақпараттық үде ріс-
тер (ақпаратты жинау, өңдеу, қор лан ды ру, сақтау, 
іздестіру, тарату үдерістері)

информационные ресурсы - ақпарат ресурс тары
информационные системы управления - басқарудың 
ақпараттық жүйелері

информационный обмен - ақпарат алмасу (клиенттер 
мен банк арасында өзара ақ па рат тық материал 
жəне барлық операцияларды жеделдетіп, оңай ла та-
тын бағ дар ла ма лар алысу)

информация - ақпарат (1. кең мағынада - тұл ға лар, 
заттар, фактілер, оқиғалар, үде ріс тер туралы мə-
лі мет тер; 2. сақтау, өң деу жəне табыс тау объек-
ті ле рі болып табылатын, басқаруда эко но ми ка лық 
ше шім дер ді талдап, əзірлеу үдерісінде пайдаланы-
латын мə лі мет тер, деректер, эко но ми ка лық көр-
сет кіш тер дің мəні; 3. эко но ми ка лық үде ріс тер де 
пайдаланылатын, алынуы уақыт шы ғы ны мен бас қа 
да ресурс тар жұмсауды талап ете тін жəне бұл 
шы ғын ды өндіріс пен айналыс шығынына жатқызу 
керек болатын ресурс түрлерінің бірі; 4. дүние жа-
ра ты лы сы ның мəнін құрайтын жəне ақыл-ой қыз -
ме  ті  нің кез келген өнімін, ең алдымен бі  лім  ді, бей не-
лер ді қамтитын іргелі үш суб   стан  ция  ның (заттек, 
энергия, ақпарат) бірі) 

информация агентства “Стандард энд Пур” о диви-
дендной политике компаний - “Стандард энд Пур” 
агенттігінің ком па ния лар дың дивидендтік саясаты 
туралы ақ па ра ты (АҚШ)

информация административная - əкімшілік ақпарат
информация банковская - банк ақпараты
информация биржевая - биржа ақпараты
информация для акционеров - акционерлерге арнал-
ған ақпарат

информация для доверенных лиц - сенім гер лерге 
арналған ақпарат

информация для кредита - несиеге арналған ақпарат
информация документированная - құжаттал ған 
ақпарат

информация конфиденциальная - құпия ақпарат
информация ложная - жалған ақпарат
информация маркетинговая - маркетингілік ақпарат
информация массовая - бұқаралық ақпарат 
инфор мация на ленте тикера о нескольких сделках 
с одним видом ценных бумаг - тикер таспасындағы 
бағалы қағаздардың бір тү  рі  мен жасалған бірнеше 
мəміле туралы ақ па рат

информация на рынке государственных кратко-
срочных бескупонных облигаций - мемлекеттік 
қысқа мерзімді купонсыз облигациялар нарығындағы 
ақпарат

информация на рынке страхования - сақ тан дыру 
нарығындағы ақпарат

информация на рынке ценных бумаг - ба ға лы қағаз-
дар нарығындағы ақпарат

информация о вкладах - салымдар туралы ақпарат
информация о корпорациях, публикуемая компани-
ей “Дан энд Брэдстрит” - “Дан энд Брэдстрит” 
компаниясы жариялайтын корпорациялар туралы 
ақпарат

информация о котировках ценных бумаг - ба ға лы 
қағаздардың баға белгіленімі туралы ақпарат

информация о креди тоспособности - несиеге қабілет-
тілік туралы ақпарат

информация о налогоплательщике - салық төлеуші 
туралы ақпарат

информация о нарушениях налогового законода-
тельства - салық заңдарының бұ зыл ған ды ғы туралы 
ақпарат

информация о покупательном спросе - сатып алушы-
лардың сұранысы туралы ақпарат 

информация о продавце - сатушы туралы ақпарат
информация о распре делении акций и деталях соз-
дания новой компании - акцияларды бөлу жəне 
жаңа компания құру туралы ақпарат

информация о результатах проводимых проверок 
- жүргізілетін тексерулердің нə ти же ле рі туралы 
ақпарат

информация о результатах проводимых ревизий 
- жүргізілетін тексерістердің нə ти же ле рі туралы 
ақпарат

информация о сделке - мəміле туралы ақпарат
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информация о состоянии курсов акций на бирже 
- биржадағы акциялар бағамының жай-күйі туралы 
ақпарат

информация о со стоянии рынка - нарықтың жай-күйі 
туралы ақпарат

информация о ценах - баға туралы ақпарат
информация о ценных бумагах - бағалы қа ғаз дар ту-
ралы ақпарат

информация об исполнителе - орындаушы туралы 
ақпарат

информация об использовании - пайдалану туралы 
ақпарат

информа ция, переданная инициатором операции 
бенефициарию - операцияның бастамашысы бене-
фициарийге берген ақпарат

информация, помо гающая эмитенту осуществить 
пла нируемую операцию - эми тент тің жоспарла-
натын операцияны жүзеге асыруына көмектесетін 
ақпарат

информация с ограниченным доступом - рұқ саты 
шектеулі ақпарат, қолжеткізімі шек теу лі 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, способная воздействовать на курс 
ценных бумаг - бағалы қағаздар бағамына ықпал ете 
алатын ақпарат

информация статистическая - статистикалық ақпарат
информация технологическая - технология лық 
ақпарат 

информация управленческая - басқарушы лық 
ақпарат

информация учетная - есептік ақпарат
информация экономическая - экономикалық ақпарат
информация юридическая - заңи ақпарат
инфракция - инфракция (шартта, ке лі  сім шарт та 
тіркелген талаптарды та рап тар дың бірінің бұзуы)

инфранчизмент - инфранчизмент (дауыс құ қы ғы жоқ 
акциялардың иелеріне дауыс құ қы ғын беру)

инфраструктура аудиторского рынка - ауди торлық 
нарық инфрақұрылымы

инфраструктура биржевая - биржалық ин фра-
құрылым

инфраструктура инвестиционных проектов - 
инвестициялық жобалардың инфра құ рылымы

инфраструктура интернет-бизнеса - интернет-бизнес 
инфрақұрылымы

инфраструктура, необходимая для развития ислам-
ских банков - ислам банктерінің дамуы үшін қажет 
инфрақұрылым

инфраструктура рынка ценных бумаг - ба ға лы 
қағаздар нарығының инфра құ ры лы мы

инфраструктура сетевого электронного бизнеса - 
желілік электрондық бизнес инфрақұрылымы

инфраструктура социальная - əлеуметтік инфра құ-
ры лым

инфраструктура технологическая - техноло гиялық 
инфрақұрылым

инфраструктура финансовая - қаржылық инфра құ-
рылым

инфраструктура экономики - экономиканың инфра-
құ рылымы

“инъекция” в экономику - экономикаға “қуат беру” 
(экономикаға түсетін бір жолғы инвес тиция)

инъекция долларовая - долларлай қуат беру
иные, чем наличные, деньги, средства - қолма-қол 
ақшадан гөрі өзге ақша, қаражат (чектер, ноталар, 
кредит)

иорданский динар - Иордания динары
ипотека - ипотека (1. ақшалай несиені қам та ма сыз 
ету үшін кепілзатқа салынатын жылжымай-
тын мүлік; 2. кепілге салынған меншік жөніндегі 
кепілхат)

“ипотека в пакете” - “пакеттегі ипотека”
ипотека в силу закона - заң күшіндегі ипотека
ипотека вторая - екінші ипотека
ипотека вторичная - қайталама ипотека
ипотека, выда ваемая покупателем взамен налич-
но с ти при приобретении собственности - меншікті 
сатып алу кезінде сатып алушы қолма-қол ақша ор-
нына беретін ипотека

ипотека выплачиваемая - төленетін ипотека
ипотека, дающая ее владельцу преимущественное 
право перед другими кредиторами того же де-
битора на погашение долгов - иеленушісіне сол 
дебитордың басқа несиегерлерінің алдында борышты 
өтеуде артықшылықты құқық беретін ипотека

ипотека до востребования - талап етілмелі ипотека
ипотека закрытая - жабық ипотека
ипоте ка, застрахованная Федеральным управле-
нием жилищного строительства - Федералдық тұр-
ғын үй құрылысы бас қар ма сы сақтандырған ипотека

ипотека младшая - кіші ипотека
ипотека на жи лой дом, застрахованная Федераль-
ным жилищным управлением - тұр ғын үйге ар нал-
ған, Федералдық тұрғын үй бас қар ма сы сақ тан дыр-
ған ипотека (АҚШ)

ипотека обеспечения займа - қарызды қамта масыз ету 
ипотекасы

ипотека обратная - кері ипотека
ипотека, обременяющая имущество - мүлік ке ауырт-
палық түсіретін ипотека

ипотека открытая - ашық ипотека
ипотека первая - бірінші ипотека
ипотека первичная - бастапқы ипотека
ипотека по кон тракту - келісімшарт бойынша ипотека
ипотека, по условиям которой заемщик должен по-
делиться прибылью с кредитором - қарызгер шарт-
ты талап бойынша пайданы несиегермен бөлісуге 
тиіс болатын ипотека

ипотека под залог движимо го имущества - жылжи-
тын мүлік кепілімен берілетін ипотека
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ипотека, подлежащая погашению - өтелуге тиіс ипо-
тека

ипотека полная - толық ипотека
ипотека последующая - кейінгі ипотека
ипотека постоянная - тұрақты ипотека
ипотека рентная - ренталық ипотека
ипотека ролловерная - ролловерлік ипотека 
ипотека с дифференцированными платежами - 
сараланған төлемді ипотека

ипотека с изменяющимися условиями - өз гер ме лі 
шартты ипотека, шарттары өзгермелі ипотека

ипотека с нарастающи ми суммами платежей - төлем 
сомасы өспелі ипотека

ипотека с ну левой и низкой процентной ставкой - 
нөлдік жəне төмен пайыздық мөл шер ле мелі ипотека

ипотека с нулевым купо ном - нөл купонды ипотека
ипотека с облегчен ными требованиями в платежах - 
төлемде талаптары же ңіл де тіл ген ипотека

ипотека с обратным аннуитетом - кері аннуитетті 
ипотека

ипотека с переданным правом распоряжения - өкім 
құқығы табысталған ипотека

ипотека с пересматриваемой ставкой - мөл шерле ме-
сі қайта қаралатын ипотека

ипотека с плава ющей процентной ставкой - пайыз-
дық мөлшерлемесі құбылмалы ипотека

ипотека с плавающей ставкой - мөлшер ле ме сі құ-
был малы ипотека

ипотека с плава ющей ставкой “Уачовия” - “Уачо-
вия” құбылмалы мөлшерлемелі ипотека (жуырда 
пайда болған, Солтүстік Каролина штатының Уа-
човия банкі əзірлеген ипотекалық несиелендіру əдісі)

ипотека с плавающей став кой процента - пайыз 
мөлшерлемесі құбылмалы ипотека 

ипотека с постепенно нарастающими платежами - 
төлемдері бірте-бірте өсетін ипотека

ипотека с постепенно нарастающими платежами и 
пересматриваемой процентной ставкой - тө лем де-
рі бірте-бірте өсетін жəне пайыздық мөл шер ле ме сі 
қайта қаралатын ипотека

ипо тека с постепенно нарастающими платежами и 
плавающей ставкой - төлемдері бірте-бірте өсетін 
жəне мөлшерлемесі құ был малы ипотека

ипотека с постепенными выплатами - төлем бірте-
бірте төленетін ипотека

ипотека с прямым погашением - тікелей өте летін 
ипотека

ипотека с регу лируемой процентной ставкой - па-
йыз дық мөлшерлемесі реттелмелі ипотека

ипотека с фиксированной ставкой процента - пайыз 
мөлшерлемесі тиянақталған ипотека

ипотека со сме шанной ставкой - аралас мөлшерлеме-
лі ипотека (АҚШ)

ипотека Управления по делам ветеранов - Ардагер-
лер ісі жөніндегі басқарма ипотекасы

ипотекизация - ипотекалау
ипотечная банков ская компания - ипотека лық банк 
компаниясы

ипотечная задолженность - ипотекалық берешек
ипотечная закладная - ипотекалық кепілхат (жыл-
жымайтын мүліктің кепілге са лын ған ды ғы туралы 
банк қарызгерге беретін бо рыш қор лық куəлік)

ипотечная компания - ипотекалық компания
ипотечная константа - ипотекалық тұрақ тылық
ипотечная облигация - ипотекалық облигация
ипотечная обли гация для финансирования продажи 
и ремонта жилых домов (США) - тұрғын үй лер ді 
сату мен жөндеуді қаржыландыруға арналған ипо те-
ка лық облигация (АҚШ)

ипотечная облигация под обязательство - міндеттеме 
кепілімен берілетін ипотекалық облигация

ипотечная премия - ипотекалық сыйлықақы
ипотечная ссуда - ипотекалық несие (жылжымайтын 
мүлік кепілімен берілетін ұзақ мерзімді несие)

ипотечная ценная бумага на предъявителя - ұсыну-
шы ға арналған ипотекалық бағалы қағаз

ипотечное банковское дело - ипотекалық банк ісі
ипотечное кре дитование - ипотекалық несиелендіру
ипотечное обязательство - ипотекалық міндеттеме
ипотечное ограничение - ипотекалық шектеу
ипотечное свидетельство - ипотекалық куəлік (1. ба-
ға лы қағаздың заңды иеленушісінің құқығын куə лан-
дыратын ордерлік бағалы қағаз; 2. негізгі мін дет-
те менің орындалуын куəландыратын бағалы қағаз; 
3. негізгі міндеттемені орындау мақсатымен кепілге 
салынған мүлікті өндіріп алу шарасын куə лан ды ра-
тын бағалы қағаз)

ипотечное свидетельство на ограни ченную сумму - 
шектеулі сомаға ипотекалық куəлік

ипотечное соглашение, по которому кредитор не по-
лучает в свои руки документы на закладывае мую 
собственность - несиегер кепілге салынған мен ші-
гі не құжаттарды өз қолына алмайтын ипо те ка лық 
келісім

ипотечное финанси рование - ипотекалық қаржы лан-
дыру

ипотечно-инвестиционный анализ в оценке - баға-
лау дағы ипотекалық-инвестициялық талдам

ипотечные бумаги - ипотекалық қағаздар 
ипотечные гарантии Управления по делам ветера-
нов - Ардагерлер ісі жөніндегі басқарманың ипо те ка-
лық кепілдігі

ипотечные издержки - ипотекалық шығын
ипотечные инвестиции - ипотекалық инвес тиция
ипотечные кредитные учреждения - ипотека лық не-
сие мекемесі

ипотечные ценные бумаги - ипотекалық бағалы 
қағаздар

ипотечный банк - ипотекалық банк (ипо те ка лық не-
сие берумен, яғни жылжымайтын мүлік кепілімен 
несие берумен айналысатын, кепілге салынған жыл-
жымайтын мүлікпен қамсыздандырылатын ке піл-
хат тар шығаруға мамандандырылған банк)

ипотечный банкир - ипотекалық банкир (ипотекалық 
қарызхат шығарып, оларды басқа инвесторларға са-
тушы компания не жеке тұлға)
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ипотечный брокер - ипотекалық брокер
ипотечный департамент - ипотекалық департамент
ипотечный долг - ипотекалық борыш
ипотечный заем - ипотекалық қарыз (жылжымайтын 
мүлік кепілдігімен берілетін ұзақ мерзімді қарыз)

ипотечный заем с нарастающим погашением - 
үдемелі түрде өтелетін ипотекалық қарыз

ипотечный заем, для которого запрещено досроч-
ное по гашение облигаций - облигацияларды ұзақ 
мерзімді өтеуге тыйым салынған ипотекалық қарыз

ипотечный залог - ипотекалық кепіл, ипо те ка лық 
кепілзат (1. жерді, жылжымайтын мү лік ті кепілге 
алу; 2. несиені қам сыз дан ды ру ретінде бағалы 
қағаздарды кепілге алу)

ипотечный инвести ционный траст - ипоте калық 
инвестициялық сенім қоры

ипотечный кредит - ипотекалық кредит (банк жыл-
жымайтын мүлік кепілімен беретін ұзақ мерзімді 
несие)

ипотечный кре дит, платежи по которому возрас-
тают в течение определенного периода - төлем 
белгілі бір кезеңде өсіп отыратын ипотекалық кредит

ипотечный кредит под движимое имущество - 
жылжымалы мүлік кепілімен берілетін ипотекалық 
кредит

ипотечный кре дит с периодическим рефинансиро-
ванием - дүркін-дүркін қайта қар жы лан ды рылатын 
ипотекалық кредит

ипотечный кредит с плавающей ставкой - 
мөлшерлемесі құбылмалы ипотекалық кредит

ипотечный кредит с ускоренным погашением - же-
дел өтелетін ипотекалық кредит

ипотечный подзалог - ипотекалық ішкі кепілзат
ипотечный портфель - ипотекалық қоржын
ипотечный пул - ипотекалық пул (мүлік жік те лі мі, 
пайыз нормасы, өтеу мерзімі тұр  ғы сы нан ұқсас 
сипаттағы ипотекалар тобы)

ипотечный риск - ипотекалық тəуекел (қатер)
ипотечный рынок - ипотекалық нарық
ипотечный сбор - ипотекалық алым
ипотечный сервис - ипотекалық сервис (ипотекалық 
қарыздарға əкімшілік ету, ай сайынғы төлемдерді 
жəне мерзімі өткен төлемдер бойынша айып пұл-
дар ды жинау, принципалдың, төленген пайыздардың 
сомасы туралы жазба жүргізу)

ипотечный сертификат - ипотекалық сертификат 
(жылжымайтын мүлік кепілдігімен жазбаша тол-
тырылатын қарыз қаржы міндеттемесі) 

иракский динар - Ирак динары
иранский риал - Иран риалы
ирландский фунт - Ирландия фунты
иск - қуыным (соттың кредитке қабілетсіз борыш-
кер дің ізіне түсуі)

иск в целях очищения права соб ственности - меншік 
құқығын тазарту мақсатындағы қуыным

иск встречный - қарсы талап, қарсы қуыным
иск долговой - борыштық қуыным

иск за причиненный ущерб - келтірілген зиян үшін 
қуыным

иск из договора - шарттан туындайтын қуыным
иск из противоправного удержания вещи - затты 
құқыққа қарсы ұстап қалудан туындаған қуыным

иск кредитора - несиегердің қуынымы
иск о взыскании долга - борышты өндіріп алу туралы 
қуыным (талап)

иск о возвра щении распоряжения движимой вещью 
- жылжитын затқа өкімді қайтару туралы қуыным

иск о признании неограни ченного права собствен-
ности - шектеусіз меншік құқығын тану туралы 
қуыным

иск о признании недействительным - жарамсыз деп 
тану туралы қуыным

иск о признании прав - құқықтарды тану туралы 
қуыным

иск об аннулировании акта установления банкрот-
ства - банкроттықты анықтау актісінің күшін жою 
туралы қуынып (талап)

иск об уплате долгов - борыштарды төлеу туралы 
қуыным

иск по векселю - вексель бойынша қуыным
иск по переводному векселю - аударма вексель бо-
йынша қуыным (талап)

иск по тратте - тратта бойынша қуыным (талап)
иск регрессный - кері талап қою, кері қуыным
иск через регистр - тіркелім арқылы қуыну (төлем 
төлемеушілерді, борышқорларды арнаулы 
тізімдемеде борышын тіркеу жолымен іздестіру)

искажение - бұрмалау (келісімшарт бойынша бір та-
рап тың жағдайын екінші тарапқа жалған көрсету)

искажение фактов посредником - делдалдың факті-
лерді бұрмалауы

искажение цен - бағаны бұрмалау
искать золото - алтын іздеу
искать покупателя или продавца финансовых ин-
струментов - қаржы құралдарын сатып алушыны не-
месе сатушыны іздеу

исключать из консорциума - консорциумнан шыға-
рып тастау

“исключая все права” - “барлық құқықты алып тас-
та ған да” (жаргон сөз: сатып алу ешқандай қосымша 
құқық бермейтін акция бағасын білдіретін ұғым)

“исключая дивиденд” - “дивидендті алып тастағанда” 
(сатып алынуы кезекті дивидент алуға құқық бер-
мей тін акцияның бағасын көрсету)

исключая проценты - пайыздарды алып тастағанда
исключение - 1) алып тастау, шығарып тастау, шы ға ру; 

2) айрықшалық
исключение из консорциума - консорциумнан шы ға-
рып тастау

исключение из права собствен ности - меншік құ қы-
ғы нан алып тастау

исключение из списка - тізімнен шығару (қайсыбір 
компанияның бағалы қағаздарын та лаптардың сақ-
тал мауы немесе ак ция лар дың белгіленген қаржы не 
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сауда деңгейіне сай келмеуі себепті биржадан шет-
тету)

ис ключение из списка котирующихся на бирже 
ценных бумаг - биржада бағамы бел  гі  лен ген бағалы 
қағаздар тізімнен алып тастау

исключение неболь ших сумм дивидендов из обло-
жения федеральными налогами - дивидендтердің 
аздаған сомасын федералдық салық салудан алып 
тастау

исключение ответственности - жауапкершілікті алып 
тастау

“исключение чеков” - “чектерді алып тастау”
исключение членов - мүшелерді шығарып тастау
исключения в бухгалтерии - бухгалтериядағы алып 
тастау

исключенный платежный ин струмент - алып тас тал-
ған төлем құралы

исключительное право выпуска банкнот - банкнот 
шығарудың айрықша құқығы

исключительное право голоса по акциям - акциялар 
бойынша дауыс берудің айрықша құқығы

исключительность - ерекшелік, айрықшалық
исключительные права - айрықша құқықтар
исключительные права на результаты интеллекту-
альной деятельности - зияткерлік қызмет нə ти же ле-
рі не айырықша құқықтар

исковая давность - қуыным мерзімі 
исковое заявление - қуыным арызы (та лап кер дің 
анық талған фактілер мен заң на ма лық нормалар 
негізінде жауапкерге мə лім дел ген талабы)

исковое требование - қуыным талабы
искусственная де нежная единица, в которой выра-
жены акции банка “Скандинавизм бэнк” - “Скан-
динавизм бэнк” банктің акциялары көрсетілген жа-
санды ақша бірлігі (Лондон)

искусственно вздувать курсы ценных бумаг - бағалы 
қағаздар бағамын жасанды түрде желбуаздандыру

искусственно поддержива емая цена - жасанды түрде 
қолдау көрсетілетін баға

искусственно под держиваемый курс - жасанды түрде 
қолдау көрсетілетін бағам 

искусственно под держиваемый курс иностранной 
ва люты - шетел валютасының жасанды түрде қолдау 
көрсетілетін бағамы

искусственно поддержива емый паритет валюты - 
валютаның жасанды түрде қолдау көрсетілетін бара-
барлығы

искусственная поддержка курса - бағамды жасанды 
түрде қолдау 

искусственно поддерживать курс - бағамды жасанды 
түрде қолдау

искусственное взду вание курсов ценных бумаг - 
бағалы қағаздардың бағамын жасанды түрде желбу-
аздандыру

искусственное занижение цены - бағаны əдейі тө мен-
де ту (бəсекелесті нарықтан кетіру немесе өз қыз-
ме тін мүлде тоқтатуға мəжбүр ету мақ са ты мен 
айтарлықтай төмен баға белгілеу)

искусственное повышение курса валюты- валюта 
бағамын жасанды түрде көтеру

искусственное раздува ние активности с ценными 
бумагами с целью их более частого появления на 
дисплее - бағалы қағаздардың дисплейде неғұрлым 
жиі көрінуі мақсатымен олардың белсенділігін жа-
санды түрде желпінту

искусственный долг - жасанды борыш
искусство валютных операций - валюталық опера-
циялар жасау шеберлігі

Исламская корпорация по развитию частного сек-
тора (Islamic Corporation for the Development of 
the Private Sector (ICD)) - Жекеше секторды дамыту 
жөніндегі ислам корпорациясы 

Исламская корпорация по страхованию инвестиций 
и экспортных кредитов (Islamic Corporation for the 
Insurance of Investment & Export Credi t (ICIEC)) 
- Инвестициялар мен кредиттерді сақтандыру 
жөніндегі ислам корпорациясы 

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 инвестиционные фонды - ислам инвес ти-
циялық қорлары

исламские налоги - ислам салықтары
исламские небанковские и микрофинансовые уч-
реждения - ислам бейбанкілік жəне мик ро қар жы лан-
ды ру мекемелері

исламские “окна” обычных банков - кəдуілгі банк-
тер дің исламдық “терезелері”

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 (ислам банктері, 
ИБ - депозиттер қабылдаушы жəне қорланған қа ра-
жат ты инвестиялаушы қаржы институттары)

Исламский банк развития (Джидда, Саудовская 
Аравия) - Ислам даму банкі (Джидда, Сауд Арабия-
сы) (қаржы қызметін көрсететін халықаралық 
орган)

исламский банкинг - ислам банкингі (банк ісін жүр-
гі зу дің ислам діни ережелерімен келісілетін тəсілі. 
Ислам экономикасының мəні ең алдымен пайыздан 
бас тарту, фьючерстік мəмілелерден бас тарту)

исламский правовой принцип - ислам құқықтық 
қағидаты

исламский рынок капитала - ислам капитал нарығы
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исламский рынок межбанковского кредитования - 
ислам банк аралық несиелендіру нарығы

Исламский совет Европы (ИСЕ) (Islamic 
Development Bank, IsDB) - Еуропаның ислам кеңесі 
(халықаралық қаржы ұйымы, Сауд Арабиясының 
Джидда қаласында орналасқан)

исламский финансовый сектор (ИФС) - ислам қар-
жы секторы

Исламский центр исследований экономики - Ислам 
экономиканы зерттеулер орталығы

исламское банковское дело - ислам банк ісі
исламское окно - ислам терезесі
исламское страхование (“такафул”) - исламдық сақ-
тан дыру (“тақафул”)

исландская крона - Исландия кронасы
испанская песета - Испания песетасы
исполнение - орындау, атқару
исполнение альтернативного обязательства - бала-
малы міндеттемені орындау

исполнение арбитражного решения - төрелік шешім-
ді орындау

исполнение бюджета - бюджеттің атқарылуы (бе кі тіл-
ген бюджетте көзделген кірісті алу жəне шығысты 
жүзеге асыру үдерісі)

исполнение вексельных требований - вексель та лап-
та рының орындалуы

исполнение государственного бюджета - мемлекеттік 
бюджеттің атқарылуы

исполнение денежного перевода - ақша аударымын 
орындау

исполнение договора - шарттың орындалуы (сақ тан-
ды ру не қайта сақтандыру шарты бойынша ком-
пания қабылдаған сақтандыру міндеттемелерінің 
орындалуы шеңберінде алғашқы сыйлықақының 
төленуі)

исполнение кассового плана - кассалық жоспардың 
атқарылуы

исполнение контракта - келісімшарттың орындалуы
исполнение кредитного плана - несие жоспарының 
орындалуы

исполнение налогового обязательства - салық мін-
деттемесін орындау

исполнение обязательств - міндеттемелерді орындау
исполнение обязательств внесением долга в депозит 

- борышты депозитке салу жолымен міндеттемелерді 
орындау

исполнение обя зательств кредитором - несиегердің 
міндеттемелерді орындауы

исполнение опциона - опционды орындау
исполнение опциона “пут” - опцион “путты” орындау
исполнение плана капиталовложений - күрделі 
жұмсалым жоспарын орындау

исполнение платежей - төлемдерді орындау
исполнение по ценной бумаге - бағалы қағаз бойынша 
орындау

ис полнение приказа брокером - брокердің бұйрықты 
орындауы

исполнение приказа непосредственно в биржевом 
зале - бұйрықты тікелей биржа құжырасында орын-
дау

исполнение сделки - мəмілені орындау
исполнение сметы доходов и расходов - кіріс пен 
шығыс сметасының атқарылуы 

исполнение судебных решений - сот шешімдерінің 
орындалуы

исполнение чеков - чектердің орындалуы
исполненный - орындалған (бағалы қағаздың жет кі-
зілуін талап ететін опцион туралы)

исполнено - орындалды (бағалы қағаздарды сатып 
алу немесе сату туралы бұйрықты орындау туралы 
хабарлама)

исполнитель - орындаушы, атқарушы
исполнитель завещания - өсиетті орындаушы
исполнительная надпись - орындау қағазы, орындау 
жазбасы, атқарушылық жазба

исполнительный директор - атқарушы директор
исполнительный лист - атқарушы парақ, орындау 
парағы

исполнительный секретариат - атқарушы хатшылық
исполнить - орындау (клиенттің акцияларды, облига-
цияларды не тауарларды сатып алуға тапсырысын 
орындау)

исполнить или аннулировать - орындалсын немесе 
күші жойылсын (бағалы қағаздарды сатып алу неме-
се сату туралы бұйрық)

“исполнить или отменить” - “орындалсын немесе 
күші жойылсын” (клиенттің трейдерге тапсырысы; 
тапсырыстың қа на ғат тан ды руға болатын бөлігі 
орын дал ған бойда, тапсырыстың қалған бөлігі 
күшін жояды деген мағынаны білдіреді)

исполнять биржевой приказ клиента - клиенттің 
биржалық бұйрығын орындау

исполнять опцион - опционды орындау
исполняющий обязанности - міндетін атқарушы
исполняющий обязанности директора - директордың 
міндетін атқарушы 

исполняющий обязанности заведующего - мең ге ру-
ші нің міндетін атқарушы

исполняющий обязанности министра - министрдің 
міндетін атқарушы 

использова ние - пайдалану
использование ассигнований - бөлінген қаржыны 
пайдалану 

использование валютных резервов - валюталық 
сақтық қорды пайдалану

использование валютных средств - валюталық қара-
жатты пайдалану

использование взятых взаймы ценных бумаг для 
ответа на предложение о покупке новых бумаг - 
жаңа қағаздарды сатып алу туралы ұсынысқа жауап 
қайтару үшін қа рыз ға алынған бағалы қағаздарды 
пайдалану

использование государственных кредитных ресур-
сов - мемлекеттік несие ресурстарын пайдалану
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использование государственных средств и ресурсов 
не по назначению - мемлекеттік қаражат пен ресур-
старды мақсатқа сай пайдаланбау

использование де нежных средств - ақшалай қара жат-
ты пайдалану

использование для моне тарных целей - мəнеттендіру 
мақсаты үшін пайдалану

использование дутых векселей - желбуаз вексель дер-
ді пайдалану

использование заемного капита ла - қарыз капиталын 
пайдалану

использование заемного капитала для увеличения 
прибыли - пайданы көбейту үшін қарыз капиталын 
пайдалану

использование займа - қарызды пайдалану
использование иностран ных филиалов для привле-
чения депозитов, не требующих создания ре зервов 
в центральном банке - шетелдік филиалдарды 
орталық банкіде сақтық қор құруды талап етпейтін 
депозиттерді тарту үшін пайдалану

использование инструментов денежно-кредитной и 
фискальной политики для регулирования инфля-
ционных тенденций - инфляциялық үрдістерді рет-
теу үшін ақша-несие жəне қазыналық саясат құрал-
дарын пайдалану

использование капитала - капиталды пайдалану
использование квоты - үлестемені пайдалану
использование комбинаций опционов и фьючер-
сов для уменьше ния налогового бремени - салық 
ауыртпалығын азайту үшін опциондар мен фьючерс-
тер құрамдастырымын пайдалану

использование кредита - кредитті пайдалану
использование лицензии - лицензияны пайдалану
использование нереализо ванной прибыли по сдел-
кам с цен ными бумагами в качестве обе спечения 
кредита у брокера - брокерде несиені қамтамасыз 
ету ретінде бағалы қағаздармен мəміле бойынша іске 
асырылмаған пайданы пайдалану

использование нецелевое - мақсатқа сай пайдаланбау
использование облига ционного купона - облигация-
лық купонды пайдалану

использование оборотных средств - айналым қаража-
тын пайдалану

использование опциона - опционды пайдалану
использование печатного станка для финансирова-
ния бюджетного дефицита - бюджет тапшылығын 
қаржыландыру үшін баспа қалыбын пайдалану

использование при былей - пайданы пайдалану
использование профицита бюджета - бюджет профи-
цитін пайдалану

использование служебного положения в личных 
целях - қызмет бабын жеке бастың мақсаттарына 
пайдалану

использование средств - қаражатты пайдалану (1. не-
сие желісінің, көбінесе еуронесиенің қаражатын 
пайдалану; 2. клиенттің қа ра жа тын бір банк шо-
тынан екінші банк шотына көшіру)

использование тратты - траттаны пайдалану
использование фиктивного чека - жалған чекті пай-
далану

использование фиктивных векселей - жал ған век-
сель дер ді пайдалану

использование финансовых ресурсов - қар жы ре-
сурс тарын пайдалану

использование финансовых средств - қаржы қара жа-
тын пайдалану

использование фондов - қорларды пайдалану
использование целевое - мақсатқа пайдалану
использование ценных бумаг - бағалы қағаз дарды 
пайдалану 

“использованная” ипотека - “пайдала ныл ған” ипотека
использованный заем - пайдаланылған қарыз
использовать деньги для выдачи ссуды - ақ шаны не-
сие беру үшін пайдалану

использовать дружеские вексели для получения 
денежных средств или поддержания кредитной 
репутации - достық вексельді ақшалай қаражат алу 
немесе несиенің бе де лін қолдау үшін пайдалану 

использо вать конъюнктуру рынка - нарық 
жағдаятын пайдалану

использовать сбереже ния - жинақ ақшаны пайдалану
использовать фиктив ные чеки для получения 
средств до их инкассации - қаражатты оның инкас-
солануына дейін алу үшін жалған чектерді пайдалану

используемый капитал - пайдаланылатын капитал
“испорченные” деньги - “бүлінген” ақша
испорченный - бүлінген (бағалы қағаз туралы)
исправительная запись - түзету жазбасы
исправительная проводка - түзету жазбасы, түзету 
өткізбесі

исправительный ордер - түземе ордер
исправление - түзету, түзеу
исправление документа - құжатты түзету
исправление записи - жазбаны түзету (банк шоты 
бойынша)

исправление ошибки - қатені түзету
исправление суммы фи нансового инструмента в 
случае не верной проводки в клиринговой па лате 
- клирингілік палатада өтірік өткізбе жағдайында 
қаржы құралының сомасын түзету

исправление счета - шотты түзету
исправление чеков - чектерді түзету
исправлять счет - шотқа түзету жасау
исправный плательщик - жөндем төлемші
испытания аттестационные - аттестациялық сынақ
испытательный период - сынақ кезеңі
испытательный срок - сынақ мерзімі (жұ мыс қа 
қабылдау кезінде белгіленетін сынақ мерзімі)

испытывать нехватку денег - ақша жетім сіздігін бас-
тан кешіру

испытывать нехватку денежных средств - жетім сіз-
дік ті бастан кешіру

испытывать нехватку капи тала - капитал дың жетім-
сіз дігін бастан кешіру
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испытывать нехватку наличности - қолма-қол ақ ша-
ның жетімсіздігін бастан кешіру

испытывать финансовые затруднения - қаржы қиын-
дығын бастан кешіру

испыты вающий влияние неблагоприятной 
конъюнк туры - қолайсыз жағдаяттың ықпалын бас-
тан кешіруші

испытывающий нехватку денег - ақша жетімсіздігін 
бастан кешіруші

испытывающий финансовые затруднения - қаржы 
қиындығын бастан кешіруші

исследование каналов сбыта - өткізім арналарын 
зерттеу

исследование управления - басқаруды зерттеу
исследование финансовое - қаржылық зерттеу
исследование экономической конъюнктуры - эконо-
ми калық жағдаятты зерттеу

исследования экономические - экономикалық зерт-
теу лер

исследовательская группа бухгалтеров - бухгалтер-
лердің зерттеушілер тобы

исследовательская группа бухгалтеров-экспертов - 
сарапшы-бухгалтерлердің зерттеушілер тобы

исследовательский отдел банка - банктің зерттеу 
бөлімі

истекать - өту, біту (вексельдің мерзімі туралы)
истекший опцион - мерзімі өткен опцион
истец - қуынушы, талап қоюшы (өзінің бұ зыл ған не 
даулы құқығын не заңнамамен қор ға ла тын мүддесін 
қорғау үшін сотқа, төрелік сот қа жүгінуші)

истечение - өту (мерзім туралы) 
истечение срока - мерзімнің өтуі
истечение срока гарантии - кепілдік мерзімінің өтуі
истечение срока действия - қолданылу мерзімінің өтуі
истечение срока действия аккреди тива - аккреди тив-
тің қолданылу мерзімінің өтуі

истечение срока действия договора - шарттың қол да-
нылу мерзімінің өтуі

истечение срока действия контракта - келісімшарт-
тың қолданылу мерзімінің өтуі

истечение срока опциона - опцион мерзімінің өтуі
истечение срока действия соглашения - келісімнің 
қолданылу мерзімінің өтуі

истечение срока доверенности - сенімхат мерзімінің 
өтуі 

истечение срока исковой давности - қуыным мерзі мі-
нің өтуі

истечение срока страхования - сақтандыру мерзімі-
нің өтуі 

истинная стоимость - шынайы құн (фирманың таза 
активтері)

истинная стоимость банковских активов - банк 
активтерінің шын құны

историчес кая стоимость - тарихи құн
историческое название Американской фондовой 
биржи - Американ қор биржасының тарихи атауы 
(1953 жылға дейін)

история владельца кар точки - карточка иесінің 
тарихы

история денежного об ращения - ақша айна лы сының 
тарихы

история счета - шот тарихы
источник альтернативный - баламалы негіз
источник валютных поступлений - валюта лық түсім 
көзі

источник данных - деректер көзі
источник денежных средств - ақшалай қара жат көзі
источник денежных фондов - ақша қорла ры ның негізі
источник дохода - табыс көзі
источник кредита - кредит көзі
источник кредитования внутреннего рынка - ішкі 
нарықты несиелендіру көзі

источник налога - салық көзі (салық төлеу үшін пай-
даланылатын сақтық қор)

источник погашения долга - борышты өтеу көзі
источник поступления иностранной валюты - шетел 
валютасы түсетін көз

источник прибыли - пайда көзі
источник регу лярного финансирования - ұдайы 

(тұрақты) қаржыландыру көзі
источник средств для выплаты пенсий - зейнетақы 
төлеуге арналған қаржы көзі

источник средств для выплаты пособий - жəрдемақы 
төлеуге арналған қаржы көзі

источник финансов Европейского эко но ми че с кого 
сообщества - Еуропалық эко но ми ка лық қоғамдастық 
қаржысының көзі

источник финансовых средств и их использование - 
қаржы қаражатының көзі жəне оны пайдалану

источник фондов - қорлардың бастау-көзі
источники во зобновляемого кредита - жаңартылатын 
несие көздері

источники государственного бюджета - мемлекеттік 
бюджет көздері

источники и распределение фондов - қор лар дың көз-
дері жəне оларды бөлу (ұйымның белгілі бір уақыт 
ішінде қаражатты қандай көздерден алғаны жəне 
қалай пайдаланғаны көрсетілетін есептеме)

источники информации - ақпарат көздері
источники креди тования - несиелендіру көздері
ис точники кредитования предпринима тельского 
сектора - кəсіпкерлік секторды несиелендіру көздері

источни ки кредитования производственного секто-
ра - өндірістік секторды несиелендіру көздері

источники кре дитования стран-членов Европей-
ского экономического сообщества - Еуропалық 
эко но микалық қоғамдастыққа мүше елдерді несие-
лен діру көздері

источники платежа - төлем көздері
источники погашения долгосрочного кредита - ұзақ 
мерзімді несиені өтеу көздері

источники права - құқық негіздері
источники ревизии - тексеріс көздері
источники собственные - меншікті бастаулар
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источники финансирования - қаржыландыру көздері 
(қаржы ресурстарын алудың қол да бар жəне бол-
жалды көздері: ішкі көз дер несие, қайтарусыз несие, 
пайда, то зым пұл дық аударым; сыртқы көздер - не-
сие, қай та ру сыз несие)

источники финансирования инвестиционной дея-
тельности - инвестициялық қыз мет ті қаржыландыру 
көздері

источники финансирования капитальных вложе-
ний - күрделі жұмсалымды қар жы лан дыру көздері

источники финансового права РК - ҚР қар жы 
құқығының көздері

источники финансового права РФ - РФ қар жы 
құқығының көздері

источники формирования национального фонда - 
ұлттық қордың құралу көздері

источники формирования оборотных средств - айна-
лым қаражатының құралу көздері

истощение запаса наличных денег - нақты ақша 
қорының сарқылуы

истощение запасов - қорлардың сарқылуы
истощение запасов валюты - валюта қорла ры ның 
сарқылуы

истощение золотых запасов - алтын қорла ры ның 
сарқылуы

истощение капитала - капиталдың таусылуы
истощение средств - қаражаттың таусылуы
“истощимый” траст - “сарқылмалы” сенім қоры
истребование доказательств - айғақтарды сұратып алу
истребование документов - құжаттарды сұратып ал-
дыру

истребование залога - кепілзатты талап ету
истребовать залог - кепілзатты талап ету
исход - нəтиже
исход выборов - сайлаудың нəтижесі
исход переговоров - келіссөздің нəтижесі 
исходная цена - бастапқы баға
исходное предложение цены - бағаның бастапқы 
ұсынысы

исходные затраты - бастапқы шығын (1. бух гал тер-
лік істе: мүлікті сатып алуға байланысты барлық 
шығын; 2. коммуналдық қыз мет тің бухгалтерлік 
есебінде: коммуналдық компанияның мүлікті сатып 
алуға жұмсаған шығыны)

исходный капитал - бастапқы капитал
исходный срок платежа - төлемнің бастапқы мерзімі 

(облигацияның шығарылған күні мен ол бойынша 
төлем мерзімінің аяқталған күні арасындағы межелі 
уақыт) 

исходящее авизо - шығыс авизосы
исходящее кассовое письмо - кассалық шы ғыс хат
исходящий обмен - бастапқы айырбас, шығыс айырбасы
исходя щий порядковый номер банка-по лу ча те ля - 
алушы банктің реттік шығыс нөмірі

исчезнувший должник - ғайып борышқор
исчерпание запасов - қорлардың таусылуы 
исчерпанный кредит - сарқылған несие

исчерпывающая цена - таусылмалы баға, сарқылмалы 
баға (делдал клиенттің маржа бойынша сатып 
ал ған, құны төмендеген, бірақ маржаны қалпына 
кел ті руге қосымша қорлары жоқ акциялар холдингі 
тарату кезінде қолдануға тиіс болатын баға) 

исчисление - есептеу
исчисление баланса - теңгерімді есептеу
исчисление в процентном выражении - пайыз түрін-
де есептеу

исчисление дохода - табысты есептеу 
исчисление издержек - шығынды есептеп шығару
исчисление налога - салықты есептеу
исчисление пенсии - зейнетақы есептеу
исчисление пенсионных выплат - зейнетақы төлем-
дерін 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
исчислять остаток средств на счете на определен-
ную дату - белгілі бір күнгі шоттағы қаражат қал ды-
ғын есептеу

итаесо - итаесо (қор биржасында мəміле жүргізудің 
жапондық тұжырымдамасы, бұл тұжырымдама 
бойынша делдал не дилер кеңсесінде биржа ашыл ған-
ға дейін алынған тапсырыстардың бəрі бір мезгілде, 
яғни биржаның ашылу сəтінде түскен тапсырыс 
ретінде қаралады)

итальянская лира - итальян лирасы
итог балансового от чета - теңгерімдік есептеме қоры-
тындысы

итог бухгалтерского баланса - бухгалтерлік теңгерім 
қорытындысы

итог бухгалтерского баланса банка - банк бухгал тер-
лік теңгерімінің қорытындысы

итог конечный - түпкі нəтиже
итог по приказам брокеру - делдалға берілген бұйрық 
бойынша қорытынды

итог по смете - смета бойынша жиыны
итог суммарный - жиынтық қорытынды
итог финансовых операций - қаржы операцияла ры-
ның қорытындысы

итоги исполнения бюджета - бюджеттің атқарылу 
қорытындысы

итого денежный капитал - ақшалай капитал жиыны
итого денежный поток - ақша тасқынының жиыны
итого долг - борыштың жиыны
итого обязательства - міндеттемелер жиыны
“итоговая строка” - “қорытынды жол” (пайда мен за-
лал шотының қорытынды жолы немесе қызметтің 
белгілі бір түрінен немесе нақты жобаны іске асы-
рудан есептелген таза пайда)

итоговая строка счета при былей и убытков в годо-
вом отчете - жылдық есептемедегі пайда мен залал 
шотының қорытынды жолы
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итоговая сумма - қорытынды сома (қосынды)
итоговая сумма ба лансового отчета - теңгерімдік 
есептеменің қорытынды сомасы

итоговая цена - қорытынды баға
итоговое движение на личности - қолма-қол ақшаның 
қорытынды қозғалысы

итоговое дви жение наличности перед финансирова-
нием - қаржыландыру алдындағы қолма-қол ақша-
ның қозғалысы

итоговый иммунитет - қорытынды иммунитет (салық 
төлеу міндетінен босату)

итоговый лист - қорытынды парақ
итоговый отчет - қорытынды есептеме
“ишак” - “ишак”‚ “есек” (жалдамалы шабарман деген 
мағынаны білдіретін кеден жаргоны)

“ищет работу” - “жұмыс іздеуде” (жаргон сөз: ан ке-
та да ғы жазу)

июль, октябрь, январь, апрель - шілде, қазан, қаңтар, 
сəуір (тоқсан үшін пайыз бен дивиденд төленетін 
айлар)

июнь, декабрь - маусым, желтоқсан (жарты жыл 
үшін пайыз бен дивиденд төленетін айлар)

июнь, сентябрь, декабрь, март - маусым, қыркүйек, 
желтоқсан, наурыз (тоқсан үшін пайыз бен дивиденд 
төленетін айлар)

Й
йеменский динар - Йемен динары
йеменский риал - Йемен риалы

к взысканию пла тежа - төлемді өндіріп алуға
“к закрытию” - “жабылу қарсаңында” (жаргон сөз: 
делдалға/дилерге биржа дəл жабылар алдында 
мəміле жасасу жөнінде берілген бұйрық, тапсырма)

к оплате траттой - траттамен төлеуге
“к открытию” - “ашылу қарсаңында” (жаргон сөз: 
делдалға/дилерге биржа ашылған бойда дереу мəміле 
жасасу жөнінде берілген бұйрық, тапсырма)

кабала - кіріптарлық (1. жеке бастың əдетте қарыз-
бен байланысты тəуелділігі; 2. езілген, қаналушы 
адамның өте ауыр тəуелділігі, еріксіз жағдайы)

кабала денежная - ақшамен кіріптар ету, ақшалай 
кіріптарлық

кабала закладная - кепілхатпен кіріптар болу
кабала ростовая - өсімқорлық кіріптарлық
кабальная книга - кіріптарлық кітап (өткен заманда: 
борышқорлық міндеттемелер жазылған кітап)

кабальная сделка - кіріптарлық мəміле      
(азаматтық құқықта: тараптардың біріне тым 
тиімсіз, оның құқығына көрінеу нұқсан келтіретін, 
оған ерік ті лі гі нен айыратын жағдайда таңылған 
мəміле)

“кабальная” ценная бумага - “кіріптарлық” бағалы 
қағаз

кабальный договор - кіріптарлық шарт
кабель - кабель (1. электр энергиясында - сырты қор-
ғаныш жабынмен қапталған бір немесе бірнеше 
оқшауланған талсымдардан тұратын өткізгіш; 
2. валюта нарығында - АҚШ “своп” долларының 
ағылшын стерлинг фунтына қатысты валюталық 
бағамын көрсететін термин)

“кабинетная” сделка - “кабинеттік” мəміле (символи-
ка лық баға бойынша “ішкі” құны жағымсыз опцион-
дық келісімшарттан құтылу мүмкіндігі)

кабинетная ценная бумага - кабинеттік ба ға  лы қағаз 
(бас биржалардың тізіміне ен гі зіл ген, бірақ сауда-
саттыққа белсенді түрде ұсынылмаған акциялар 
мен облигациялар)

кабинетные дилеры - кабинеттік делдалдар, ка би нет-
тік дилерлер

кабинетный крауд - кабинеттік крауд (Нью-Йорк қор 
биржасының сирек кездесетін облигациялармен сау-
да жасайтын мүшелері)

кабул - қабыл (араб. ұсынысты қабылдау, ислам құ қы-
ғын да сыйды, тартуды қабылдау туралы өтініш) 

кавалерийский обмен - иегерлік (ка ва ле рия лық) 
айырбас (валютамен не бағалы қа ғаз дар мен өзара 
тиімді айырбас нəтижесі, мұн да банк мəмілені 
тіркегенде айырбас талатын құндылықтардың 
тұрпатын біл ме ген күйінде қалады) 

кавер - кавер (1. қауіп-қатер тізбесі; 2. ке пілдік)
каверинг - каверинг (бұрын сатылған бағалы қағаз-
дар ды, шарттарды, тауарларды өтеуін төлеп алу)

кадастр - кадастр, тізімдеме (1. бүкіл елдің мен ші-
гін де гі жылжымайтын мүліктің ресми тізімі; 
2. нақ ты тікелей салық есептеу үшін объектілердің 
бағалануы жəне орташа табыстылығы туралы мə-
лі мет тер мазмұндалған тізімдеме; 3. жан ба сы лық 
салық салынуға тиіс тұлғалар тізімі; 4. белгілі бір 
құбылыстар туралы негізгі мəліметтердің жүйеге 
келтірілген жиынтығы)

кадастр налоговый - салық кадастры, салық тізім-
демесі

кадастровая оценка земли - жерді кадастрлық бағалау 
кадастровая рента - кадастрлық рента
кадастровая стоимость - кадастрлық құн
кадастровый доход - кадастрлық табыс
кадровый работник - тұрақты қызметкер
кадастровый способ уплаты налога - салық төлеудің 
кадастрлық тəсілі

кадр - кадр (мекеме, кəсіпорын қыз мет кер ле рі нің 
негізгі, штаттағы құрамы; тұрақты қызметкер)

кадры высококвалифицированные - жоғары білікті 
кадрлар

кадры квалифицированные - білікті кадрлар
кадры руководящие - басшы кадрлар

К
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кадуцей - кадуцей (делдалдық, келісім рəмізі; сауда 
эмблемасы)

каждый в от дельности, но не солидарно - əрқайсысы 
жеке-жеке, бірақ ынтымақты емес (кепілгердің 
бағалы қағаздар шы ға ры лы мын сату үшін 
жауапкершілігі туралы)

кажем - кажем (акцияның бағамдық құ ны  ның атаулы 
құнымен салыстырғанда жо ға ры лауы)

Казахстанская ассоциация независимых ди-
ректоров - Қазақстанның тəуелсіз директорлар 
қауымдастығы

Казахстанская фондовая биржа - Қазақстан қор бир-
жасы

Казахстанский актуарный центр - Қазақ стан ның 
актуарийлік орталығы

Казахстанский фонд гарантирования депозитов - 
Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры

казна - қазына (1. мемлекеттік меншіктегі құн-
дылықтардың жиынтығы; тиісті бюд жет тің 
қаражаты, мемлекеттік жəне му ни ци палдық 
кəсіпорындар мен мекемелерге бекітіліп берілмеген 
өзгедей мүлік; мем ле кет тің қаржы ресурстарының 
жиынтығы; 2. бірқатар мемлекеттердің заңдары 
бойынша мемлекетпен сəйкеспейтін аза мат тық 
құқық субъектісі; 3. өткен заманда: ақша мен асыл 
тастар сақтайтын қойма)

казна государственная - мемлекеттік қазына 
(мемлекеттік бюджет қаражаты жəне мем ле-
кет тік мекемелер мен кəсіпорындарға бекітіліп 
берілмеген өзге де мүлік)

казначей - қазынашы (1. ақша мен құн ды лық тар ды 
сақтаушы, кассир; 2. қа зы на шы лық ты басқарушы; 
3. ірі компанияның бос қа ра жа тын, қарыздарын бас-
қа ру мен, ба ға лы қа ғаз дар нарығын қолдаумен айна-
лысушы қыз мет кері; 4. ұйымның ақшасы мен басқа 
да активтерінің қозғалысын бақылайтын тұлға)

казначей генеральный - бас қазынашы
казначей корпоративный - корпоративтік қазынашы
казначей Соединенных Штатов - Құрама Штат тар-
дың қазынашысы

казначей-бухгалтер - қазынашы-бухгалтер 
казначейская акция - қазынашылық акция
казначейская бона - қазынашылық бона (орта жəне 
ұзақ мерзімді мемлекеттік міндеттемелер)

казначейская валюта - қазынашылық валюта
казначейская валюта в обращении - айна лыс тағы 
қазынашылық валюта

казначейская налич ность - қазынашылық қол ма-қол 
ақша

казначейская нота - қазынашылық нота (1. қаржы 
министрлігі немесе арнаулы мемлекеттік қаржы ор-
гандары қа зы на шы лық эмиссия тəртібімен шы ға ра-
тын қағаз ақша түрі; 2. орта мерзімді мемлекеттік 
міндеттемелердің бір түрі) 

казначейская облигация - қазынашылық облигация 
(орта жəне ұзақ мерзімді мем ле кет тік бағалы қа-
ғаз дар, міндеттемелер)

казначейская облигация, купон и основная сумма 
которой покупаются и продаются раздельно - ку-
поны мен негізгі сомасы бө  лек-бөлек сатып алына-
тын қазынашылық облигация

казначейская облига ция, принимаемая в уплату на-
логов на наследство по номинальной стои мости 
- мұрагерлік салығын төлеуге атаулы құны бойынша 
қабылданатын қазынашылық облигация

казначейская рас писка - қазынашылық қолхат
казначейская сберегательная нота - қазына шылық 
жинақ ақша нотасы

казначейская система исполнения бюджета - бюджет 
атқарылуының қазынашылық жүйесі

казначейская ссуда - қазынашылық несие
казначейская эмиссия - қазынашылық эмиссия (бюд-
жет тапшылығын жабу мақ са ты мен қазынашылық 
билеттер мен мем ле кет тік бағалы қағаздар 
шығару)

казначейские векселя и евродолларовые депо-
зиты - қазынашылық вексельдер мен еуродоллар 
депозиттері

казначейские векселя по кредитам под дефицит 
- тапшылыққа арналған кредит бойынша қазы на шы-
лық вексельдер

казначейские векселя последнего выпуска - соңғы 
шығарылымның қазынашылық вексельдері

казначейские векселя размещаемые по фиксиро-
ванной це не в государственных учреждениях и 
других организациях - мемлекеттік мекемелер мен 
басқа да ұйым дар да тиянақталған баға бойынша 
рұқсат еті ле тін қазынашылық вексельдер

казначейские векселя, передаваемые непосред-
ственно Банку Анг лии и государственным 
учреждени ям, минуя рынок - нарықты орағытып, 
ті ке лей Англия банкіне жəне мемлекеттік мекемелер-
ге берілетін қазынашылық вексельдер

казначейские вексе ля, размещаемые с помощью 
аукци она - аукционның көмегімен рұқсат етілетін 
қазынашылық вексельдер

казначейские деньги - қазынашылық ақша (қазына-
шы лық эмиссия тəртібімен шы ға ры ла тын қағаз 
ақша түрі)

казначейские деньги в обращении - айна лыс тағы 
қазынашылық ақша

казначейские депозитные расписки - қа зы на шы лық 
депозиттік қолхаттар (Ұлыбритания)

казначейские долго срочные и краткосрочные об-
лигации и ноты - қазынашылық ұзақ мерзімді жəне 
қысқа мерзімді облигациялар мен ноталар

казначей ские налоговые и ссудные счета - қазына-
шы лық салық жəне несие шоттары

казначейские ссудные счета - қазынашылық несие 
шоттары 

казначейские ценные бумаги - қазынашылық бағалы 
қағаздар

казначейский билет - қазынашылық билет (қа зына-
шы лық əдетте бюджет тап шы лы ғын жабу үшін 
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шы ға ра тын, валютаға айырбасталмайтын қағаз 
ақша)

казначейский билет, от вечающий требованиям 
срочной бир жи - мерзімді биржа талаптарына сай 
келетін қазынашылық билет

казначейский варрант - қазынашылық варрант
казначейский вексель - қазынашылық вексель 

(1. мемлекет өзінің шығындарын өтеу үшін шы-
ға ра тын вексель; 2. мемлекеттің қыс қа мерзімді 
міндеттемелерінің негізгі түрі)

казначейский вексель, деноминированный в евро-
пейских валютных единицах - Еуропалық валюта 
бірліктеріне қайта атауландырылған қазынашылық 
вексель

казна чейский налоговый и ссудный счет - қазына-
шы лық салық жəне несие шоты

казначейский сертифика т - қазынашылық сертификат
казначейский чек - қазынашылық чек
казначейское налоговое освобождение - қазынашы-
лық салықтық босату

казначейское обязательство - қазынашылық мін дет-
теме (ұстаушысы бюджетке ақша салғанын куə-
лан ды ра тын жəне оны иелену кезеңінде тиянақты 
табыс алуына құқық беретін мемлекеттік бағалы 
қағаз)

казначейское обязательство государства - мемлекет-
тің қазынашылық міндеттемесі (азаматтар арасын-
да орналастырылған мемлекеттік бағалы қағаздар)

казначейское свиде тельство - қазынашылық куəлік
казначейство - қазынашылық, қазына ме ке ме сі (мем -
ле кет тік бюджет жобасын жасау, мем лекеттік 
борышты басқару, мем ле кет тік бағалы қа ғаздар 
шығару міндетін ат қа ра тын қаржы министрлігі не-
месе арнаулы мемлекеттік қаржы органы)

казуальные ценные бумаги - жекелей бағалы қағаздар
кайзен - кайзен (үздіксіз кемелдену деген ма ғы на-
ны білдіретін жапон сөзі: жапон эко но ми ка лық 
үлгісінің нышаны)

кайтинг - кайтинг, алаяқтық (коммерциялық банк ісін-
де: 1. чектерді екі не одан көп банкі дегі шоттар 
арасында орналастыру, сөй тіп төлейтін банкіден 
ақша алу үшін қа ра жат орналастырылатын бан-
кіг е қа жет ті уақыттан артықшылық алу; 2. чек тің 
атау лы құнын көбейту үшін ондағы санды алаяқ-
тық п ен ө згерту)

календарная комбинация - күнтізбелік құ ра лым 
(күнтізбелік спрэдтің сатып алуға жəне сатуға 
арналған опциондармен ұш тас ты ры луы)

календарная разница - күнтізбелік айырма (төлем 
мерзімі əртүрлі мерзімде басталатын белгілі бір 
бағалы қағаз бойынша екі опцион сатып алынатын 
стратегия)

календарный год - күнтізбелік жыл (күнтізбе бо-
йынша есептелетін жыл, сондай-ақ онымен сəйкес 
келетін есептік жəне қисаптық кезең)

календарный спрэд / календарный спред- күнтіз-
бе лік спрэд / күнтізбелік спред (сатып алуға жəне 

са ту ға арналған опциондармен мə мі ле жүр гі зу тə сі-
лі, мұнда не ғұр лым қыс қа мерзімдік қол да ныс та ғы 
опцион сатылып, неғұрлым ұзақ мерзімді қол да ныс-
та ғы опцион сатып алынады) 

календарь выдач денег заработной платы - жалақы 
ақшасын беру күнтізбесі

календарь выдач наличных денег - қолма-қол ақша 
беру күнтізбесі

календарь платежный - төлем күнтізбесі
календарь срочных платежей - мерзімдік төлем 
күнтізбесі

календарь “теневой” - “қалтарыстағы” күн  тіз  бе, 
“көлеңкелі” күнтізбе (Бағалы қа ғаз дар мен биржалар 
жөніндегі комиссия да тір кел ген, бірақ ұсынылатын 
күні əлі жа рия лан ба ған бағалы қағаздар шы ға ры-
лымы)

“Калпепер свитч” - “Калпепер свитч” (Фе де рал дық 
сақтық қор жүйесінің компью тер лен ді ріл ген ор та-
лы ғы, Вирд жиния шта ты ның Калпепер қа ла сын да 
ор на лас қан, электронды жүйе бойынша берілетін 
ақ па рат ты федералдық сақтық округтері арасында 
қай та жөнелтуші орталық бекет)

калькуляционная ведомость - калькуляция лық ті зім-
деме

калькуляционная единица - калькуляциялық бірлік
калькуляционная система учета - калькуля циялық 
есептеу жүйесі 

калькуляционное под разделение банка - банк тің 
каль куляциялық бөлімшесі

калькуляционные издержки - каль ку ля ция лық шы-
ғын (өндірілетін өнімнің бір өл ше мі не шақ қан да ғы 
нақты, нормативтік, жос парлы, болжалды шы ғын-
ды басшылыққа ала отырып жасалған калькуляция, 
смета не гі зінде есептелген шығын)

калькуляционные счета - калькуляциялық шоттар
калькуляционный лист - калькуляциялық парақ
калькуляция - калькуляция (бухгалтерлік есеп əдісі; 
өндірілген өнім, орындалған жұмыс, көр се тілген 
қызмет өлшемінің, сатып алын ған материалдық 
ресурстардың өзіндік құ нын белгілейтін шығыс бап-
тары бойынша ақ ша лай тұлғада есептеу тəртібі)

калькуляция актуарная - актуарийлік калькуляция
калькуляция демерреджа - демерредж калькуляциясы
калькуляция затрат - шығын калькуляциясы
калькуляция издержек - шығын калькуляциясы 

(өнімді өндіру мен өткізуге немесе тұ ты ну шыға 
қызмет көрсетуге жұмсалған шы ғын ды анықтау 
үдерісі)

калькуляция нормативная - нормативтік калькуляция
калькуляция отчетная - есептемелік калькуляция
калькуляция по нормативным издержкам - норма-
тив тік шығын бойынша калькуляция

калькуляция по переменным издержкам - айнымалы 
шығын бойынша калькуляция

калькуляция расходов - шығыс калькуляциясы
калькуляция себестоимости - өзіндік құн калькуля-
циясы
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калькуляция себестоимости на базе учета всех из-
держек - барлық шығындарды есептеуге негізделген 
өзіндік құн калькуляциясы

калькуляция себестоимости на основе валовой при-
были - жалпы пайда негізіндегі өзіндік құн кальку-
ляциясы

калькуляция сметная - сметалық калькуляция
калькуляция ссуды - несие калькуляциясы
калькуляция текущей покупательской способности 

- ағымдағы сатып алу қабілетінің калькуляциясы
калькуляция фактических затрат - іс жү зін де 
жұмсалған шығын калькуляциясы 

калькуляция цен - баға калькуляциясы
калькуляция цен буду щего периода - бо ла шақ кезең 
бағасының калькуляциясы

калькуляция цен с учетом инфляционного роста 
издержек в будущем периоде - бо ла шақ кезеңдегі 
шығынның инфляциялық өсуін ескере отырып 
белгіленген бағаның калькуляциясы

калькуляция цены на условиях СИФ - СИФ шарты-
на негізделген баға калькуляциясы

саll-optіon - call-optіon (тұтынушының пайдасын 
көздейтін опцион)

“кам нью” - “кам нью” (қор биржасында кей бір 
корпорациялардың акцияларын сатып алу кезінде 
ай қын дал ған шарт, бұл шарт бойынша сатып алу-
шы ға корпорацияның жаңа шығарылған акцияларын 
сатып алу құ қы ғы беріледі)

камбиет - камбиет (вексель операцияларымен айналы-
сатын тұлға)

камбизм - камбизм (валюталық операциялар страте-
гиясы)

камбио - камбио (қарызхат, вексель)
камбист - камбист (1. камбизммен айналысатын валю-
та лық операциялар маманы; 2. ше тел дік тиынмен, 
вексельмен сауда жасайтын адам)

каменное дно - тас түп (жаргон сөз: бағаның ықтимал 
құлдырауының ең төмен деңгейі)

канадский доллар - Канада доллары
канадский Закон о банках - Канаданың Банк тер тура-
лы заңы

канал банковский - банктік арна
канал воздействия денежных факторов на потребле-
ние через из менение курса ценных бумаг - ба ға лы 
қағаздар бағамын өз гер ту арқылы ақша фак тор ла ры-
ның тұтынуға ық пал ету арнасы

канал информации - ақпарат арнасы
каналы коммуникации - коммуникация арналары, 
қатысым арналары (ақпарат алысу түрлері)

канал получения денег - ақша алу арнасы
канал связи - байланыс арнасы
кандидат на получение кредита - кредит алуға кан-
дидат

каникулы налоговые - салық тыныстамасы, салық 
демалысы

канишка - канишка (б.з. ІІ ғасырда мыстан шекілген 
мəнет. Орта жəне Орталық Азия ның басым бөлігін 

алып жатқан Қоқан хан ды ғын да қолданыста 
болған)

каннибализм - каннибализм (1. айуандық, жырт қыш-
тық, қаталдық, тағылық; 2. жаргон сөз: на рық та-
ғы бір тауарды сатудың өсуі екінші тауардың са-
ты луын құлдырататын жағдай)

канцлер казначейства - қазынашылық канцлері 
(Ұлыбританияда қаржы министрі)

капеднот - капеднот (есептік мөлшерлемесі өзгермелі, 
бірақ белгіленген жоғары дең гей ден аспайтын 
бағалы қағаздар дегенді білдіретін термин)

капитал - капитал (1. адамға не бір топ адамдарға 
тиесілі үймерет, жабдық, жер (не гіз гі капитал), 
шикізат, отын, қыз мет кер лер дің жалақысы (ай-
налым капиталы) құ нын да тұлғаланған қаражат 
сомасы; кең ма ғы на да бизнесте пайдаланылатын 
жиын тық ресурстар, олардың ішінде аса ма ңыз ды-
сы адам; 2. жалпы мағынада кəсіпорынға са лын ған 
ақша сомасы; 3. банк саласында: ұзақ мерзімді бере-
шек қосу (плюс) ие ле ну ші нің акционерлік капиталы 
де ген ді білдіретін термин; бухгалтерлік есепте 
жар ғы қорына бара-бар ұғым; 4. кə сіп орын ның 
негізгі жəне айналым қа ра жа ты ның аса маңызды 
құралу көзі; маркстік тұ жы рым да ма да - жалда-
малы жұмыс кү шін қанау арқылы қосымша құн 
əкелетін құн)

капитал акционерного общества - акцио нер лік қоғам 
капиталы (акциялар мен облигацияларды шығарып, 
орналас тыру жолымен бі рік ті рілген жеке-дара ка-
пи тал дардың жиынтығы)

капитал активный - актив капитал, жұмса лу дағы ка-
питал

капитал базовый - базалық капитал
капитал банка (капитал банковский) - банк капиталы
капитал банкирский - банкир капиталы
капитал безвозмездный - тегін капитал, өтеу сіз ка-
питал

капитал в акциях - акциялар түріндегі капитал
капитал в денежной форме - ақшалай нысан дағы ка-
питал

капитал в ликвидной фор ме - өтімді нысан да ғы ка-
питал

ка питал в форме акций - акциялар ныса нын дағы ка-
питал

капитал в форме титулов соб ственности - меншік 
титулдары нысанындағы капитал (мыс., акциялар 
нысанындағы капитал)

капитал в форме цен ных бумаг и денежных средств 
- бағалы қағаздар мен ақшалай қа ра жат нысанындағы 
капитал

капитал, владельцы которого имеют право на 
долю в остатке прибыли - ие ле ну ші ле рі нің пайда 
қалдығына құқығы бар капитал

капитал, вложенный в банк - банкіге са лын ған ка-
питал

капитал, вложенный в неликвидные активы - өтім-
сіз активтерге салынған капитал
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капитал, вложенный в новое предприятие, связан-
ное с риском - тəуекелмен (қатермен) байланысты 
жаңа кəсіпорынға салынған капитал

ка питал, вложенный в ценные бумаги со значи-
тельным колебанием курсов - ба ғам да ры едəуір 
ауытқитын бағалы қа ғаз дар ға са лын ған капитал

капитал, вложенный на самой ранней стадии про-
екта - жобаның ең ерте сатысына са лынған капитал 

капитал, вложенный с минимальным риском - ба-
рынша аз тəуекелмен (қатермен) са лынған капитал

капитал, внесенный на текущий счет - ағым дағы 
шотқа енгізілген капитал

капитал второго порядка - екінші тəртіптегі капитал
капитал второго уровня - екінші деңгейдегі капитал
капитал, вывозимый за ру беж с нарушением зако-
нодательства - заңнаманы бұзып, шетелге əкетілетін 
капитал

капитал, вывозимый из страны - елден əке ті ле тін 
капитал

капитал выпущенный - шығарылған капитал (атау-
лы капиталдың жарнапұл төлеушілер арасында 
бөлу үшін акция шығарылған со ма ға тең бөлігі)

капитал, выпущенный по подписке - жазылыс бо-
йынша шығарылған капитал

капитал гарантийный - кепілдікті капитал
капитал государственный - мемлекеттік капитал
капитал действительный - қолданыстағы капитал
капитал денежный - ақшалай капитал, ақша капиталы
капитал держателей обыкновенных акций - жай ак-
циялар иесінің капиталы

капитал добавочный - үстеме капитал
капитал долгосрочный - ұзақ мерзімді капитал
капитал дополнительный - қосымша капитал, толық-
тырма капитал

капитал, допускающий риск - тəуекелге (қа тер ге) жол 
беретін капитал

капитал дотационный - демеуқаржылық капитал, 
демеуқаржы капиталы

капитал заемный - қарыз капиталы (фирма, кəсіпорын 
кредит не қарыз түрінде алған ақшалай қаражат; 
қарыз алу жолымен қаржыландырылатын капитал

капитал замещения - орнын басу капиталы 
капитал замороженный - тыйым салынған капитал, 
оқшауландырылған капитал

капитал запасной - сақтаулы капитал, сақтық қор ка-
питалы

капитал и избыток - капитал жəне молшылық
капитал избыточный - артық капитал
капитал и издержки - капитал жəне шығын
капитал и процен ты - капитал жəне пайыздар
капитал израсходованный - шығындалған капитал
капитал иммобилизованный - ша шы ра тыл ған капи-
тал, меншіктелінген капитал (1. ак цио нер лік компа-
ния меншігінен кə сіп кер лер дің жеке меншігіне өткен 
капитал; 2. сылбыр жұ мы ла тын бағалы қағазға 
салынған капитал)

капитал инвестированный - инвестиция лан ған капитал

капитал инвести ционного фонда - инвести ция  лық 
қор капиталы

капитал инвестиционный - инвестициялық капитал
капитал иностранный - шетелдік капитал
капитал интеллектуальный - зияткерлік капитал
капитал исламских банков - ислам банктері капиталы
капитал используемый - пайдаланылатын капитал 

(мен шікті капитал мен ұзақ мерзімді берешек со-
масы)

капитал компании - компания капиталы
капитал, который мень ше объявленной суммы - 
жарияланған сомадан аз капитал

капитал краткосрочный - қысқа мерзімді капитал
капитал ликвидный - өтімді капитал
капитал международный - халықаралық капитал
капитал мертвый - өлі капитал, жансыз капитал
“капитал-морковка” - “капитал-сəбіз” (жаргон сөз: 
компанияның ісіне жəне пайдасына мүдделілігін 
арттыру үшін компанияның менеджерлеріне, қыз-
мет ші ле ріне акциялар түрінде берілетін капитал) 

капитал накопленный - қорланған капитал
капитал начальный - бастапқы капитал
капитал неоплаченный - төленбеген капитал
капитал номинальный - атаулы капитал
капитал обеспечения - қамсыздандыру капиталы
капитал облигационный - облигациялық капитал
капитал оборотный - айналым капиталы (құны өн ді-
ріл ген тауарға толық көшірілетін жəне са тыл ған-
нан кейін ақшалай нысанда қай тып оралатын өнімді 
капитал бөлігі)

капитал обращения - айналыс капиталы
капитал обыкновенных акций - кəдуілгі акциялар 
капиталы

капитал основной - негізгі капитал (тауар өн    ді   ру  ге 
толық не көп қайтара қатысып, өзі   нің құнын жаңа 
өнімге бірқатар кезең бо  йы  на бөліктеп көшіретін 
өнімді капитал бө лі гі)

капитал от выпуска акций - акциялар шы ға ру дан 
алынған капитал (компанияның рұқ   сат етілген 
мөлшерде акциялар шығару есе  бі  нен алатын 
акционерлік капиталының шамасы)

капитал паевой - үлеспұлдық капитал, жарна пұлдық 
капитал

капитал первого порядка - бірінші тəртіптегі капитал
капитал переменный - ауыспалы капитал
капитал плавающий - қалқымалы капитал, өзгермелі 
капитал

капитал подписной - жазылыстық капитал
капитал, полученный в форме кредита - кредит ны-
санында алынған капитал

капитал, полученный от размещения облигаци-
онного займа - облигациялық қарызды таратудан 
алынған капитал

капитал, полученный при размещении облигаци-
онного займа - облигациялық қа рыз ды орналастыру 
кезінде алынған капитал
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капитал, помещенный в труд нореализуемые цен-
ные бумаги - қиын өткізілетін бағалы қағаздарға 
орналастырылған капитал

капитал постоянный - тұрақты капитал
капитал привлеченный - сырттан тартылған капитал, 
тартылынды капитал

капитал, прино сящий проценты - пайыз əкелетін 
капитал

капитал производительный - өнімді капитал
капитал развития - даму капиталы
капитал, расходуемый на заработную плату - 
жалақы ға жұмсалатын капитал

капитал резервный - сақтық капиталы (кəсіпорынның 
пайдадан аударылатын жарна есебінен құралатын 
меншікті қаражатының бір бөлігі)

капитал с наступившим сроком платежа - төлем 
мерзімі басталған капитал

капитал с учетом обесценения - қамтамасыз ету 
ескерілген капитал

капитал собственный - меншікті капитал (меншікті 
қаражат есебінен қар жы лан ды ры ла тын капитал)

капитал совокупный - жиынтық капитал
капитал, сопряжен ный с риском - тəуекел мен 
ұштасқан капитал

капитал среднесрочный - орта мерзімді капитал
капитал, сформиро ванный за счет акций - акциялар 
есебінен жасақталған капитал

капитал, сформи рованный за счет облигаций - об-
лигациялар есебінен жасақталған капитал

капитал ссудный - несие капиталы, қарыз капиталы 
(меншіктенушілеріне қайтарылу шартымен, пайыз 
түрінде төленетін ақы үшін уақытша берілетін 
ақша капиталы)

капитал уставный - жарғы капиталы, жар ғы лық ка-
питал (көлемі жарғымен не кə сіп орын ды, фирманы 
құру туралы шартпен ай қын да ла тын капиталдың 
ұйымдық-құ қық тық нысаны)

капитал учредительный - құрылтайлық капитал, 
құрылтай капиталы

капитал фиктивный - жалған капитал
капитал финансовый - қаржы капиталы
капитал фирмы, относительно которого выпуск 
акций завершен - фирманың акциялар шығаруы 
аяқталған капитал

капитализационная эмиссия ценных бумаг - бағалы 
қағаздардың капиталдандырылған эмиссиясы

капитализация - капиталдану, капиталдандыру 
(1.жаңа құн əкелетін өндірілген құн ның бір бөлігінің 
капиталға айналу үде рі сі; 2. алынатын кірістерді 
қайта қар жы лан ды ру; 3. кəсіпорынның пайда-
сын, сондай-ақ сақ  тық жəне арнаулы қорларын 
жарғылық қор ға есептеу; 4. белгілі бір қор биржа-
сында немесе жекелеген ел шеңберінде айналыста 
жүр ген акциялар сомасы; 5. кредиттің па йыз дық 
мөлшерлемесі ескерілген құнының калькуляциясы)

капитализация денег - ақшаның капиталға айналуы
капитализация долга - борышты капиталдандыру

капитализация земли - жердің капиталдануы; жерді 
капиталдандыру

капитализация налога - салықтың капиталдануы; 
салықты капиталдандыру

капитализация прибавочной стоимости - қосымша 
құнның капиталдануы; қосымша құнды капиталдан-
дыру

капитализация прибыли - пайданың капи талға 
айналуы

капитализация процентов - пайызды капиталдандыру
капитализация расходов по кредиту - кредит бо-
йынша шығысты капиталдандыру

капитализация резервов - резервтерді капиталданды-
ру, сақтық қорларды капиталдандыру

капитализация ренты - рентаның капиталға айналуы; 
рентаны капиталдандыру

капитализация рыночная - нарықтық капиталдандыру
капитализация страхования - сақтандыруды капитал-
дандыру

капитализирование процентов - пайыздарды капи-
талдандыру

капитализированная земельная рента - капитал дан-
ды рылған жер рентасы

капитализированная прибыль - капиталдан дырыл-
ған пайда

капитализированная рента - капиталдан дырылған 
рента

капитализированная стоимость - капитал дан дырыл-
ған құн

капитализированная эмиссия акций - ка пи  тал дан  ды-
рылған акциялар шығару, ак ция лар дың ка пи тал дан-
ды рылған эмиссиясы

капитализированный процент - капиталдан дырылған 
пайыз

капитализировать - капиталдандыру (1. та быс кес-
те сін пайыздық нормаға бөлу жо лы мен ка пи тал дан-
ды рыл ған құн дейтін со ма ға айналдыру; 2. күрделі 
шығынды қар жы лан ды ру үшін бағалы қағаздар 
шы ға ру; 3. күр де лі шығынды шығын ретінде емес, 
актив шоттарға толықтыру ретінде тір кеу; 4. қай-
сы бір нəрседен экономикалық ар тық шы лық алу, 
мыс., қолшатырды жауынды күні сату)

капитализировать про центы - пайыздарды капитал-
дандыру

капитализм - капитализм (1. марксизм теориясында: 
негізгі өндіріс құрал-жабдығы жалдамалы жұ мыс-
шы лар ды (пролетариатты) қанаушы капиталистер 
табының (бур жуа зия ның) меншігі болып табыла-
тын, өн ді ріл  ген игілік негізінен нарық арқылы бө лі не-
тін қоғамдық құрылыс; 2. меншік, өн ді ріс, айырбас, 
сатып алу, еңбек, жүріп-тұру, көшіп-қону ер кін ді-
гі не жəне еркін бə се ке ге негізделген экономикалық 
жүйе; 3. өн ді ріс факторларын неғұрлым тиімді 
бөлу нарықтық тетіктерге негізделетін əлеу мет-
тік-экономикалық жүйе, мұнда: 1) жеке мен шік 
болады; 2) меншік не капитал жиын ты ғы табысты 
шо ғыр лан ды рып, иеленген жекеше тұлғалар не фир-
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малар үшін табыс əке ле ді; 3) жекеше тұлғалар мен 
фирмалар мен шік ті экономикалық пайда алу үшін 
бас  қа  лар мен бəсекеде біршама ер кін; 4) пайда алу 
эко но ми ка лық өмірдің не гіз гі уəжі болып табылады. 
Си но ним де рі: “жекеше кə сіп кер лік жүйе”, “еркін 
баға жү йе сі”)

капитализм “народный” - “халықтық” капитализм 
(еңбекшілер меншікті кə сіп орын дар дың акционерлері 
болып табылатын капитализм) 

капитализм авторитарный - авторитарлық капита-
лизм, өктемшіл капитализм

капиталистическая рента - капиталистік рента
капиталовложения - күрделі жұмсалым, капитал салу
капиталовло жения в основной капитал - негізгі 
капиталға күрделі жұмсалым

капиталовложения в реальный основной капитал - 
нақты негізгі капиталға күрделі қаржы жұмсалымы

капиталовложения в ценные бумаги (движимость) 
- бағалы қағаздарға салынған күрделі қаржы (жыл-
житын мүлік)

капиталовложения для защиты окру жающей среды 
- қоршаған ортаны қорғау үшін күрделі жұмсалым

капиталовложения дополнительные - қосымша 
күрделі қаржы жұмсалымы

капиталовложения иностранные - шетелдік күрделі 
қаржы жұмсалымы 

капиталовложения, освобожденные от налогов - 
салықтан босатылған күрделі қаржы жұмсалымы

капиталовло жения под проценты - пайыз ке пі лімен 
салынатын күрделі қаржы жұм са лы мы

капиталовложения правительственные - үкіметтік 
күрделі қаржы жұмсалымы

капиталовло жения с более быстрой отдачей - не ғұр-
лым тез қайтарымды күрделі қаржы жұм са лы мы

капиталовложения с ускоренной от дачей - жедел де-
тіл ген қайтарымды күрделі қаржы жұмсалымы 

капиталовложения с фиксированным доходом - та-
бысы тиянақталған күрделі қаржы жұмсалымы

капиталовложения с фиксированным процентом - 
пайызы тиянақталған күрделі қаржы жұмсалымы

капиталовложения, связанные с контрактами по 
торговле сырьем (металлы, зерно и т.д.) - ши кі зат-
пен сауда жөніндегі келісімшартпен байланысты күр-
де лі қаржы жұмсалымы (металдар, астық т.б.)

капиталовложения собственные - меншікті күрделі 
қаржы жұмсалымы

капиталоем кие инвестиции - капиталды көп қажет сі-
нетін инвестиция

капиталоемкий крупномасштабный проект - капи-
тал көп жұмсалатын ірі аукымды жоба

капиталоотдача - капитал қайтарымы, күрделі қар жы 
қайтарымы (күрделі қаржы жұмсалымының (ин вес-
ти ция ның) тиімді пайдаланылуын сипаттайтын 
көрсеткіш)

капиталоинтенсивный - капитал қарқынды
капиталообразование - капитал түзу, капитал құрау
капиталотворческая теория кредита - капитал жа-
сам паз дық кредит теориясы

капитал-риск - тəуекел-капитал (ғылым мен те х-
ни ка ның, əдетте, ірі көлемдегі күр де лі қар жы мен 
байланысты жеткілікті дə ре же де белгілі емес жаңа 
бағыттарын дамытуға ар нал ған кредит)

“капитальная база” банка - банктің “капи тал дық 
негізі”

капитальная задолженность - капиталдық берешек 
(төлем мерзімі əлі басталмаған сыртқы берешек)

капитальная ссуда - капиталдық несие
капитальная сумма - капитал сомасы, күрделі сома
капитальные активы - капиталдық активтер
капитальные вложения - күрделі қаржы жұм са лы мы 

(инвестиция; пайда алу мақ са ты мен ұзақ мерзімді 
күрделі қаржы жұмсауға байланысты шығынның 
жиынтығы)

капитальные вложения, освобожденные от налогов 
- салықтан босатылған күрделі жұмсалым 

капитальные затраты - күрделі қаржы шы ғы ны 
(үймерет, жабдық сияқты күрделі ак тив тер ді са-
тып алуға не жақсартуға жұм сал ған ақша)

капитальные затраты на проект - жобаға жұм салған 
күрделі қаржы шығыны

капитальные расходы - күрделі қаржы шы ғы сы 
(үймерет, жабдық сияқты күрделі ак тив тер ді са-
тып алуға не жақсартуға жұм сал ған ақша)

капитальные ресурсы - капиталдық ресурстар
капитальные трансферты финансовым учреждени-
ям - қаржы мекемелеріне берілетін күрделі қаржы 
трансферттері

капитальные требования - күрделі қаржы талапта-
ры (1. бизнесте қалыпты қызмет үшін қажетті 
тұрақты қаржыландыру; 2. жылжымайтын мү-
лік ке жəне қалыпты жұмыс капиталына салынған 
инвестиция)

капитальные убытки - капиталдық залал, күрделі 
қар жы залалы (күрделі активтерді сатудан түскен 
пайданың оларды сатып алуға жұмсалған шығыннан 
аз болуы)

капитальный актив - капитал актив, күрделі қаржы 
активі (біраз кезең бойына коммерциялық не кə сіп кер-
лік қызметте пайдаланылмақшы актив)

капитальный внешний государственный долг - мем-
лекеттің сыртқы күрделі қаржы борышы

капитальный доход или убы ток - капиталдық табыс 
немесе залал

капитальный излишек - артық күрделі қар жы, артық 
капитал

капитальный резерв - капиталдың сақтық қоры, күр-
делі сақтық қор

капитальный ремонт - күрделі жөндеу (өзінің нор ма-
тив тік ресурсын жұмсаған негізгі қор  лар   дың актив 
жəне пассив бөліктерін жай қал пы на келтіру жəне 
негізгі қор лар дың əлі тозып бітпеген бөліктерін 
қалпына кел ті ру)

капитальный риск - күрделі қаржы тəуекел дігі (қатер)
“капуста” - “қырыққабат” (тиын-тебен; қағаз ақша, 
банкнот, басқа да қаржы қаражаты дегенді біл ді-
ре тін жаргон сөз)
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карат - карат (1. зергерлік істе асыл тастарды өл шеу-
де қолданылатын салмақ өлшемі; 2. асыл металл 
бал қымасының тазалығын өлшеу бірлігі, құйма ал-
тын құрамының өл ше мі, құйма салмағының 1/24 бө-
лі гі не тең, таза алтын 24 каратқа тең)

каратная система проб - караттық сынама жүйесі
карбованец - карбованец (Украинаның ақша өлшемі; 
рубльдің украинша атауы)

кард-центр - кард-орталық (карточкалар ор та лығы)
Карибский банк развития - Кариб даму банкі
карманные деньги - қалтапұл (ұсақ-түйек шы ғынға 
жұмсалатын ақша)

карта контроля бухгалтер ской книги - бух галтерлік 
кітаптың бақылау картасы

карта остатков - қалдықтар картасы
карта приходная - кіріс картасы
карта учета - есеп картасы, есепке алу картасы
карта учета заявок - өтінімдер есебінің картасы
картализм - картализм (ақшаның номи на лис тік тео-
риясы)

карт-бланш - карт-бланш (1. таза бланк, оған қол 
қойған тұлға басқа тұлғаға оны толтыру құқығын 
береді; 2. сенімгерге өзінің атынан нақты опера-
цияларды жүзеге асыруды жүктейтін шектеусіз 
өкілеттік)

картель - картель (бірлестік нысаны, оған қа ты су-
шылар коммерциялық жəне өн ді ріс тік дербестікті 
сақтап, тауар өндіру мен қыз мет көрсету көлемі, 
өнім өткізу, жұмыс күш те рін жалдау шарттарын 
реттеу туралы келіседі, яғни баға, өндіру мен сату 
саласында бəсекелес кəсіпорындар арасындағы бə се-
ке ні шектеу үшін бірлескен саясат жүр гі зу туралы 
келіседі)

картель банковский - банк картелі
картель денежный - ақша картелі
картель ценовой - баға белгілейтін картель
картель, устанавливающий квоты - үлес теме 
белгілеуші картель

картельная цена - картельдік баға, картель бағасы
картельное право - картель құқығы (АҚШ пен Еуро-
па қоғамдастығында монополияға қар сы заңнама 
нысандарының бірі - жекелеген салалардан басқа 
картельдердің барлық түр ле рі не тыйым салу, оларға 
тек ерекше жағ дай да ғана қызмет ету құқығын 
беру)

картельные пошлины - картельдік баж
картограмма - картограмма (карточкалар жиынтығы)
картограмма ленточная - таспалы картограмма
картограмма точечная - нүктелі картограмма
картограмма фоновая - реңкілі картограмма
картотека - картотека, тізімдік (1. жүйеленіп, белгілі 
бір тəртіппен: əліпби, тақырыптар, құжаттардың 
орындалу мерзімі бойынша орналастырылған кар-
точкалар жиынтығы; 2. төлем құжаттарының 
жүйеленген жиынтығы)

картотека акцептов по срокам - мерзім бойынша 
акцептілер картотекасы

картотека денежная - ақша картотекасы
картотека депонентов - депоненттер картотекасы 

(депо шоттағы депонеттер туралы деректердің 
жиынтығы)

картотека клиентов (клиентская) - клиент тердің кар-
тотекасы

картотека кредитной информации - кредит ақпара-
ты ның картотекасы

картотека не выполненных заказов - орын далмаған 
тапсырыстар картотекасы

картотека не оплаченных счетов в банках - банк тер-
дегі төленбеген шоттардың картотекасы

картотека по срокам - мерзім бойынша картотека
картотека расчетных документов, не оплаченных 
по мотивам финансового контроля - қаржы ба қы-
ла уы ның уəждемесі бойынша ақысы төленбеген есеп 
айырысу құ жаттарының картотекасы

картотека расчетных документов, ожидающих ак-
цепта для оплаты - ақысын төлеу үшін акцептісін кү-
тіп тұрған есеп айырысу құжаттарының картотекасы

картотека срочных обязательств - мерзімдік мін дет-
темелер картотекасы 

картотека счетов депо - депо шоттар картотекасы
карточка - карточка (жеке парақшалар тү рін дегі есеп 
тіркелімі)

карточка абонементная - абонементтік карточка
карточка адресная - мекенжайлық карточка
карточка актива - актив карточкасы
карточка банковская - банк карточкасы
карточка без звездочек - жұлдызшалары жоқ карточка 

(əдетте 50 долларға дейінгі сомада сатып алу ав-
торландыруды талап етпейді дегенді білдіреді)

карточка бухгалтерского учета - бух гал тер лік есеп 
карточкасы 

карточка дебетовая - дебет карточкасы (атау лы есеп-
тесу құжатының пластмассалық пластина тү рін-
де гі нысаны, салымшы-сатып алушының қолма-қол 
есептесуі кезінде терминал арқылы белгілі бір со ма-
да ғы ақ ша ны өзінің ағымдағы шотынан са ту шы ның 
шотына дереу аударуына мүмкіндік береді)

карточка денежная - ақша карточкасы
карточка дисконтная - дисконттық карточка
карточка для банковского автомата - банк автоматы-
на арналған карточка

карточка для гарантии чековых платежей - чек тө-
лем дері кепілдігіне арналған карточка 

карточка для снятия де нег со счета - шоттан ақша 
алуға арналған карточка

карточка для электронных банковских автоматов - 
электронды банк автоматтарына арналған карточка

карточка количественного учета - сандық есеп кар-
точкасы

карточка количественно-суммового учета - сандық-
сомалық есеп карточкасы

карточка компании - компания карточкасы (іскерлік 
сапарларда пайдаланылатын кредит немесе дебет 
карточкасы)
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карточка кредитная - кредит карточкасы (1. банктік 
есептесу нысаны, мұнда банк өз са лым шы ла ры ның 
тауарлары мен көр се те тін қызметтерінің ақысын 
дереу төлеу тəуекелдігін мойнына алады; 2. банк 
өзінің салымшысына берген, оның иесінің сатып 
алын ған тауар мен көрсетілген қызмет ақы сын 
төлеу үшін шоты бар екенін куə лан ды ра  тын атау-
лы төлем төлеу-есептесу құжаты)

карточка лицевого счета - дербес шот карточкасы
карточка межбанковская - банк аралық карточка
карточка междуна родной организации “Еврокард” - 
халықаралық “Еурокард” ұйы мы ның карточкасы

карточка наличная - қолдағы карточка, қол ма-қол 
ақша карточкасы

карточка наличных средств - қолма-қол қа ра жат кар-
точкасы

карточка образцов подписей - қойылған қол үлгіле рі-
нің карточкасы

карточка операционная - операциялық карточка 
карточка пластиковая - пластикалық кар точка
карточка платежа (карточка платежная) - төлем кар-
точкасы

карточка платиновая - платина карточка
карточка по счету - шот бойынша карточка
карточка проверки бухгалтер ской книги - бухгал-
тер лік кітапты тексеру карточкасы

карточка расчетная - есеп айырысу карточкасы 
карточка регистрационная - тіркеу карточкасы
карточка с микропроцессором - микропроцессорлы 
карточка

карточка с образцами подписей - қойылған қол үлгі-
лерінің карточкасы 

карточка с ошибочным ко дом - коды қате карточка
карточка с памятью - зерделі карточка
карточка с фотографией - фотосуретті карточка
карточка складского учета - қойма есебінің карточ-
касы 

карточка со встроенным микропроцессором - ми к-
ропроцессор кіріктірілген карточка 

карточка социального страхования - əлеу мет тік сақ-
тандыру карточкасы 

карточка учета (учетная) - есеп карточкасы
карточка учета запасов - қорлар есебінің карточкасы
карточка учета основных средств - негізгі қа ражат 
есебінің карточкасы

карточка чековая - чек карточкасы
карточка электронная - электронды карточка
карточная база - карточкалық база
карточная сеть - карточкалық желі
карточная система - карточка жүйесі, карточ ка лық 
жүйе

карточная ассоциация банков - карточкалық банктер 
қауымдастығы

карточно-талонная система - карточка-талон жүйесі
карточные формы счетоводства - есеп ші лік тің 
карточкалық нысандары

“карточный” мастер-файл - “карточкалық” файл-шебер

карточный штамп - карточкалық мөртқалып
карты расходных счетов - шығыс шот та ры ның карта-
лары

карьера - мансап (1. қайсыбір қызмет саласында та-
быс қа жетіп жоғарылау; 2. кəсіп, ма ман дық тегі)

каскадность - каскадтылық (лауазымды адам дар ға 
жоғарыдан төмен иерархиялық бас пал дақ тар бо-
йынша нұсқау беру немесе ма ңыз ды ақпарат беру 
тəсілі)

каско - каско (тасымал құралдарын сақ тан ды ру да 
қолданылатын сақтандыру термині)

касса - касса (1. кəсіпорындағы қолма-қол ақша; 2. кə-
сіпорынның кассалық операцияларды орындайтын 
құрылымдық бөлімшесі; 3. бухгалтерлік есепте 
қолма-қол ақшаның қозғалысы, түсуі, бе рі луі 
көрсетілетін шот; 4. ақша мен басқа да құн ды лық-
тар ды қа был дай тын, сақтайтын, беретін арнайы 
жаб дық тал ған үй-жай; 5. кредит мекемесі)

касса автоматическая - автоматты касса
касса банка - банк кассасы
касса валютная - валюталық касса
касса вечерняя - кешкі касса
касса взаимопомощи - өзара көмек кассасы (ерікті 
негізде құрылған қоғамдық кредит мекемесі)

касса госбанка - мемлекеттік банк кассасы
касса депозитная - депозиттік касса
касса для текущих операций в банке - бан кі дегі 
күнделікті операцияларға арналған касса

касса иностранной валюты - шетел валюта сы ның 
кассасы

касса ликвидационная - тарату кассасы 
касса Нацбанка - Ұлттық банк кассасы
касса операционная - операциялық касса
касса пенсионная - зейнетақы кассасы
касса пересчета денег - ақшаны қайта есептеу кассасы
касса приходная - кіріс кассасы
касса расходная - шығыс кассасы
касса сберегательная - жинақ кассасы
касса социального страхования - əлеуметтік сақтан-
дыру кассасы

касса страховая - сақтандыру кассасы 
касса-автомат - автомат-касса
кассация - кассация, шағым (1. сот шешімін қайта 
қарау жəне оның күшін жою туралы өтініш; 2. тө-
мен дегі сот шешімін жо ға ры да ғы соттың қайта 
қарауы жəне оның кү шін жоюы)

кассир - кассир (1. кассадағы ақшаны есептеу, қа был-
дау, сақтау, кассадан ақша беру мін де ті жүктелген 
тұлға; 2. американ банкінде жо ға ры əкімшілік 
қызмет)

кассир банка - банк кассирі
кассир, отвечающий за удо стоверение чеков - чек-
тер ді куəландыру үшін жауапты кассир

кассир по купонам - купондар бойынша кассир
кассир по оплате купонов - купондарды төлеу кассирі
кассир по ссудам - несие бойынша кассир
кассир приходной кассы - кіріс кассасының кассирі
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кассир расходной кассы - шығыс кассасының кассирі
кассир-инкассатор купонов - купондардың 
инкассатор-кассирі

кас сир-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 база” - “кассалық база”, “кассалық 
түпнегіз“

кассовая валютная сделка - кассалық валю та лық 
мəміле

кассовая выручка - кассалық түсім ақша
кассовая дисциплина - кассалық тəртіп, касса тəртібі 
кассовая книга - кассалық кітап, касса кі та бы 

(кəсіпорынның қолма-қол ақша қоз ға лы сы ның есебі 
үшін бекітілген нысандағы тір келім) 

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 (қолма-қол ақшаға 
сату)

кассовая работа в коммерческом банке - 
коммерциялық банкідегі кассалық жұмыс

кассовая работа в Нацбанке - Ұлттық банкідегі 
кассалық жұмыс

кассовая работа в центральном банке - орталық 
банкідегі кассалық жұмыс

кассовая сверка - кассалық салыстырып тексеру
кассовая сделка - кассалық мəміле (1. қор биржала-
рында бағалы қағаздармен жасалатын операция 
түрлерінің бірі; 2. валюта на ры ғын дағы валюталық 
операциялардың бірі)

кассовая сдел ка Американской ассоциации ре-
кламных агентств - Американ жар на ма лық 
агенттіктер қауымдастығының кассалық мəмілесі

кассовая цена - кассалық баға
кассовое исполнение бюджета - бюджеттің кассалық 
атқарылуы

кассовое исполнение государственного бюджета - 
мемлекеттік бюджеттің кассалық ат қа рылуы

кассовое обслуживание клиентуры - клиенттерге 
касса қызметін көрсету, тапсырыскерлерге касса 
қызметін көрсету

кассовое окно - кассалық терезе
кассовое окно для обслуживания клиентов банка 
непосредственно в автомобиле - банк клиенттеріне 
тікелей автомобильде қыз мет көрсетуге арналған 
кассалық терезе

кассовое письмо - кассалық хат
кассовое помещение - кассалық үй-жай
кассовое устройство - касса құрылымы

кассовые валютные операции - кассалық ва лю талық 
операциялар

кассовые документы - касса құжаттары
кассовые доходы бюджета - бюджеттің касса лық кірісі
кассовые заявки - кассалық тапсырыс
кассовые излишек и недо стача - кассадағы ақшаның 
артылуы жəне жетіспеушілігі

кассовые недо статки и излишки - кассалық 
жетіспеушілік жəне артық ақша

кассовые облигации - кассалық облигациялар 
(ипотекалық операцияларды жүргізу жəне экс-
портты несиелендіру үшін банктердің өзін-өзі 
қаржыландыру тəсілі)

кассовые операции - кассалық операциялар (қолма-
қол ақшаны қабылдау, сақтау, беру түріндегі ма-
те риалдық-техникалық рəсімдердің жиынтығы; 
кə сіпорындар, банктер жеке жəне заңи тұлғалармен 
қолма-қол ақшалай қаражат алыс-берісін жүзеге 
асыруы)

кас совые остатки - кассалық қалдықтар
кассовые подкрепления - кассаны толықтыру, кас-
са лық толықтырма (Ұлттық банк ме ке ме ле рі нің 
айналым кассасын жалақы бойынша төлем төлеуді 
қамтамасыз ету жəне аталған кассаға ағымдағы 
түсімдер кем түскенде басқа да қажеттерді қа на-
ғат тан ды ру үшін сақтық қордан қолма-қол ақ ша мен 
толықтыру)

кассовые расходы бюджета - бюджеттің кас са лық 
шығысы

кассовые резервы - кассалық сақтық қорлар
кассовые резервы бюджета - бюджеттің кас салық 
сақтық қорлары

кассовые резервы казначейства - қа зы на шы лық тың 
кассалық сақтық қорлары

кассовые сделки на бирже - биржадағы кас са лық 
мəміле

кассовый - кассалық
кассовый автомат - кассалық автомат
кассовый аппарат - кассалық аппарат
кассовый бон - кассалық бон (банк облига ция ла рының 
бір түрі)

кассовый брокерский счет - кассалық дел дал дық шот, 
кассалық брокерлік шот

кассовый бюджет - кассалық бюджет (бо ла шақ 
кезеңдерге арналып бағаланған кас са лық түбіртек)

кассовый бюджет наличных средств - қолма-қол 
ақша қаражатының кассалық бюджеті

кассовый дефицит - кассалық тапшылық (кə сіп орын-
да қолма-қол ақшалай қаражаттың жетіспеушілігі)

кассовый журнал - кассалық журнал
кассовый излишек - кассадағы артық ақша
кассовый контракт - кассалық келісімшарт
кассовый контракт на покупку ценных бумаг - ба-
ға лы қағаздарды сатып алу жөніндегі кассалық ке лі-
сімшарт

кассовый контракт на поставку ценных бумаг - 
бағалы қағаздар жеткізілімі жөніндегі кассалық 
келісімшарт
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кассовый кредит - кассалық кредит (банктер клиент-
терде қолма-қол ақша жетіспегенде қолданатын 
кредит нысаны) 

кассовый метод - кассалық əдіс
кассовый оборот - касса айналымы (клиент тер дің 
тапсыруымен жəне солардың есе бі нен кассалық 
кіріс-шығыс операцияларын орындау)

кассовый ордер - кассалық ордер
кассовый остаток - касса қалдығы
кассовый отдел брокерской организации - делдал-
дық ұйымның кассалық бөлімі

кассовый отдел фирмы - фирманың кассалық бөлімі
кассовый отчет - кассалық есептеме (есеп беру)
кассовый план - кассалық жоспар (кассаға ақ ша лай 
түсімнің көлемі мен көздерін ай қын дай тын жоспар)

кассовый план коммерческого банка - ком мер-
циялық банктің кассалық жоспары

кассовый план Нацбанка - Ұлттық банктің кассалық 
жоспары

кассовый приходный ордер - кассалық кіріс ордері
кассовый разрыв бюджета- бюджеттің кас са лық 
алшақтығы

кассовый расходный ордер - кассалық шығыс ордері
кассовый резерв - кассалық сақтық қор
кассовый резерв банка - банктің кассалық сақтық қоры 
кассовый рынок - кассалық нарық
кассовый счет - кассалық шот
кассовый счет в брокерской фирме - дел дал дық фир-
мадағы кассалық шот

кассовый терминал - кассалық терминал
кассовый терминал для безналичных расчетов - 
қол ма-қол ақшасыз есеп айырысуға ар нал ған кас са-
лық терминал

кассовый центр - кассалық орталық
кассовый чек - кассалық чек
кассовый чек, выдаваемый кассиром - кассир бере-
тін касса чегі 

кассы страховые - сақтандыру кассалары
кассы эмеритальные - эмериталдық кассалар 

(зейнетақы мен жəрдемақыны сақ тан ды ра тын ар-
наулы зейнетақы кассалары)

кастоди - кастоди (компания акцияларын жа уап кер ші-
лік пен сақтау жөніндегі банк қыз ме ті)

кастодиальная деятельность - кастодиандық қызмет
кастодиальный договор - кастодиандық шарт
кастодиальный режим - кастодиандық режим (клиент 
нұсқаулығын орындай отырып, құн ды лық тарды 
сақтау мен билеу)

кастодиальный счет - кастодиандық шот
кастодиальный счет несовершен нолетнего - кəме-
лет ке толмағанның кастодиандық шоты

кастодиан - кастодиан (клиенттердің сеніп тап сыр ған 
ақшалай қаражаты мен ба ға  лы қағаздарын сақтау 
жəне есепке алу жө нін де гі кəсіпқойлық қызметті 
жүзеге асырушы заңи тұлға)

каталог - каталог, тізімдеме (1. табуға оңай тəр тіп-
пен жүйеленіп жасалған қол жаз ба лар, кітаптар, 

картиналар, т.б. тізімі, тіз бе сі; осындай тізімнен 
тұратын анық та ма лық немесе жарнамалық басы-
лым; 2. аукционға тауар ұсынған дел  дал дық фир  ма-
лар дың не аукционды ұйым дас ты ру шы лар дың кли-
енттерге жіберілетін ұсыныстарының ақпары)

каталог аукционный - аукциондық каталог
каталог предлагаемых к продаже ценных бумаг - 
сатуға ұсынылатын бағалы қағаздар тізімдемесі

каталог с ценами - бағасы көрсетілген тізімдеме
катарский риял - Катар риялы
катастрофа финансовая - қаржы апаты
катастрофа экономическая - экономикалық апат
катастрофическое па дение курсов ценных бумаг на 
Нью-Йоркской фондовой бирже (октябрь 1929 г.) 
- НьюЙорк қор биржасында бағалы қағаздар ба ға мы-
ның апатты түрде құлдырауы (1929 ж. қазан)

категория - санат, категория (белгілі бір топқа жат-
қы зу, қызметкерлердің кəсіби деңгейін айқындайтын 
разряд немесе тауарлардың сапасы)

категория депозита - депозит санаты
категория доходов - кіріс санаты, табыс са наты
категория земель - жер санаты
категория капитало вложений - күрделі жұм са лым 
санаты

категория персонала - қызметкерлер құ ра мы ның са-
наты

категория, присво енная долгу - борышқа те лін ген 
санат

категория риска - тəуекелдік (қатер) санаты
категория счета - шот санаты
категория учетная - есеп санаты
категория финансовых средств - қаржы қа ра жа ты-
ның санаты

категория финансовых средств системы нацио-
нальных счетов - ұлттық шоттар жүйесі қаржы-
қаражатының санаты

категория цен - баға санаты
категория ценных бумаг - бағалы қағаздар санаты
каури - каури (Гвинеяның ұсақ тиыны)
каффир - каффир (Оңтүстік Африканың алтын өн ді-
ре тін компанияларының Лондон қор бир жа сын да ғы 
акциялары)

качества руководителя - жетекшінің қадір-қасиеті
качественное прогнози рование - сапалық болжау
качественные показатели - сапа көрсет кіш тері
качество активов - активтердің сапасы
качество базисное - базистік сапа
качество доходов компании - компания табысының 
сапасы

качество портфеля - қоржын сапасы
качество прибыли - пайда сапасы 
качество проекта - жоба сапасы
качество работы - жұмыс сапасы
качество собственности на имущество - мү лік ке 
меншіктің сапасы

качество управления - басқару сапасы
качество управления банком - банкті басқару сапасы
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каш - каш, қолма-қол ақшалай
кашфлоу - кашфлоу (фирманың қаржы жағ да йын 
кіріс пен шығыс нəтижесі ретінде ай қындайтын 
термин)

квазибанковские институты - банк сыңайлы инсти-
туттар, банксымақ институттар

квазиденьги - ақша сыңайлы (банктердегі мерзімді 
салым, депозиттен өзгешелігі: иеленушісіне пайыз 
əкеледі, бірақ чекті билеу құқығын бермейді, яғни 
заңды төлем құралы емес, бірақ міндеттемелерді 
өтеу үшін пайдалануға болатын өтімді актив)

квазизаем - қарыз сыңайлы, қарызсымақ
квазиконтракт - келісімшарт сыңайлы
квазикорпорация - корпорация сыңайлы
квазикредит - кредит сыңайлы, кредитсымақ
квазиматериальное обеспечение долга - борышты 
жалған материалдық қамтамасыз ету

“квазипубличная” корпорация - “жалған көпшілік” 
корпорация, “көпшілік сыңайлы” корпорация

квазирыночная экономика - жалған на рық тық эконо-
мика, нарықтық экономика сы ңай лы

квазифинансовые посредники - қаржы делдалдары 
сыңайлы, қаржы делдалдарысымақ

квазицена - баға сыңайлы, бағасымақ
квалификационная комиссия - біліктілік комиссия-
сы, кəсіптік комиссия

квалификационное большинство - басым көп-
ші лік, білікті көпшілік (дауыс құқығын бе ре тін 
шығарылған акциялардың үштен екі сі мөлшеріндегі 
көпшілік)

квалификационное свидетельство - бі лік ті лік куəлігі, 
кəсіптік куəлік

квалификационные степени - біліктілік дə ре же ле рі, 
кəсіптік дəрежелері

квалификационные требования - біліктілік та-
лаптары, кəсіптік талаптар (белгілі бір жұ мыс ты 
ойдағыдай орындау үшін қажет қа сиет тер мен 
дағдылардың тізбесі)

квалификационный акцепт векселя - век сель дің 
біліктілік акцепті

квалификационный аттестат банковского аудитора 
- банк аудиторының біліктілік аттестаты

квалификационный инвестор - білікті инвес тор, ма-
ман инвестор

квалификационный справочник должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих - басшы-
лар, мамандар мен қыз мет ші лер лауазымдарының 
біліктілік анық та ма лы ғы

“квалификация” - “біліктілік” (1. ау ди тор дың есеп-
те ме сіндегі тексеруге енгізілген қайсыбір шек теу-
лер ді немесе компанияның қаржы есеп-қи са бын да ғы 
қайсыбір бапқа қатысты аудитордың кү ді гін көр-
се те тін мəлімдеме; 2. чектер мен бас қа да тө лем 
құжаттарын автоматты түрде сұ рып тау жəне 
құжаттары магниттік-маркерлік сəй кес тен ді ру 
жүйесінде өңдеу үшін дайындау барысында арнайы 
бөлінген жолаққа ақпарат енгізу амалы)

квалификация - біліктілік (1. бірдеңенің сапасын 
анық тау, бағалау; 2. қайсыбір еңбекке даярлық дең-
гейі; 3. кəсіп, мамандық)

квалификация кадров - кадрлардың білік ті лігі
квалификация персонала - қызметкерлер кұрамының 
біліктілігі

квалификация профессиональная - кəсіби біліктілік
квалификация работника - қызметкердің біліктілігі
“квалифицированная пер спектива” - “бі лік ті лік 
келешегі” (өнімді немесе көрсетілетін қызметті са-
тып алуға қабілеті жететін əлеуетті клиент)

квалифицированная про грамма участия служащих 
в прибы лях - қызметшілердің пайдаға қатысуының 
білікті бағдарламасы

квалифицированная финансовая отчетность - білік-
ті қаржы есептілігі (есеп-қисабы)

квалифицированное большинство - басым көпшілік 
(дауыс алатын акцияларды иеленуші, акционерлердің 
жалпы жиналысына қатысушы акционерлер да уыс-
та ры ның төрттен үш бөлігінен тұратын көпшілік) 

квалифицированное за ключение аудитора - аудитор-
дың білікті қорытындысы

квалифицирован ное право голоса - білікті дауыс құ-
қығы

квалифицированное при нятие - біліктілікпен қа был-
дау (сатушының кез келген қарсы ұсынысы)

ква лифицированный бухгалтер - білікті бухгалтер
квалифицированный индоссамент - бі лік ті лік индос-
са менті (индоссанттың жа уап кер ші лі гін шектейтін 
сөздер мазмұндалған индоссамент)

квалифицированный опцион по акциям - акциялар 
бойынша біліктілік опционы

квалифицированный специалист - білікті маман
кванза - кванза (Анголаның ақша өлшемі, 100 лвейге 
тең)

квартал - тоқсан
квартальная заработная плата - тоқсандық жалақы
квартальная финансовая отчетность - тоқ сан дық 
қаржы есептемесі, тоқсандық қаржы есеп-қисабы

квартальный дивиденд - тоқсандық дивиденд
квартальный отчет - тоқсандық есептеме (есеп беру, 
есеп)

квартальный платеж - тоқсандық төлем
квартальный показатель - тоқсандық көр сеткіш
квача - квача (1. Замбияның ақша өлшемі, 100 нгвеге 
тең; 2. Малавидің ақша өлшемі, 100 тамбалға тең)

“квипрокво” - “квипрокво” (биржа жұ мы сын да ғы 
былық)

квит - квит (шоттардың аяқталуы, бо рыш тың жо-
йылуы)

квитанционная книжка - түбіртекті кітапша
квитанция - квитанция, қиып, түбіртек, тү бір шек 

(белгілі бір жұмысты орындау қа жет ті  гін қуат-
тай тын құжат; ақшаның не бас қа құн ды лық тың 
қабылданғаны жө нін де гі ресми қолхат)

квитанция банка - банктің түбіртегі (де по зит ті қа-
был дау туралы)
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квитанция брокеру при депонировании ценных 
бумаг, под ко торые выдана ссуда - ба ға лы қағаздар 
кепілімен кредит берілген ба ға лы қағаздарды депо-
зиттеу кезінде бе рі ле тін түбіртек

квитанция в получении денег - ақшаны алу түбіртегі
квитанция депозитная - депозиттік түбіртек
квитанция залоговая - кепілзаттық түбіртек
квитанция о наличии ценных бумаг на хранении 

- сақтауда бағалы қағаздардың бар екені туралы 
түбіртек

квитанция о пога шении долга - борыштың өтелуі 
туралы түбіртек

квитанция о под писке - жазылыс туралы тү біртек
квитанция о подпис ке на акции - акцияларға жазы-
лыс туралы түбіртек

квитанция о принятии заявки - өтінімнің қабыл дан-
ға ны туралы түбіртек

квитанция об обмене валюты - валютаның айыр бас-
тал ғаны туралы түбіртек

квитанция об уплате долга - борыштың тө лен гені 
туралы түбіртек

квитанция по фондовым депозитам - қор депозиті 
жөніндегі түбіртек

квитанция расчетной палаты брокеру-продавцу - 
есеп айырысу палатасының сатушы брокерге берген 
түбіртегі

квитанция, удостоверя ющая трансферт акций - ак-
циялар трансфертін куəландыратын түбіртек

кворум - кворум, жиналым (мəжіліс ше ші мі нің заңды 
болуы үшін қатысушылар са ны ның жеткіліктілігі)

квота - квота, үлестеме, үлес, шама, мөлшер (1. қай-
сы бір тауарды өндіруге, өткізуге, шетке шығаруға 
не шеттен əкелуге қатысу үлесі; 2. жеке тауарлар, 
көрсетілетін қыз мет тер, елдер үшін енгізілетін им-
порт тың не экспорттың құны не олардың мөлшерін 
шектеу)

квота в Международном валютном фонде - Ха лық-
ара лық валюта қорындағы үлестеме (Ха лық ара лық 
валюта қорына мүше ел дер дің Қор капиталына қа-
ты су үлесі)

квота золотая - алтындай үлестеме (Ха лық ара лық 
валюта қорына мүше елдер жар на сы ның осы қорға 
кірер кезде алтынмен тө лей тін бөлігі)

квота инвестиционная - инвестициялық үлестеме
квота кредитная - кредиттік үлестеме (Ха лық ара лық 
валюта қорына қарызгер ел са  лы мы ның ұлттық ва-
лютамен салынған бөлігі)

квота на переучет век селей - вексельдерді қайта есеп-
теуге үлестеме

квота на спе циальные депозиты - арнаулы депозит-
терге үлестеме

квота обмена валюты - валютаны айырбастау үлес-
темесі

квота переучета - қайта есептеу үлестемесі
квота подписки (подписная) - жазылыс үлес темесі
квота сберегательная - жинақ ақша үлес те ме сі
квотирование валюты - валютаны үлес те ме леу

квотиро вание иностранной валюты - шетел валюта-
сын үлестемелеу

кейнсианская теория государственных финансов - 
Кейнстің мемлекеттік қаржы теориясы

кейнсианская теория денег и денежно-кредитно-
го регулирования - Кейнстің ақша жəне ақша-
кредитпен реттеу теориясы

кейнсианский мультипликатор - кейнстік мультипли-
катор

кембриджское уравнение - Кембридж теңдеуі 
(ақшаның сандық теориясында)

“кенгуру” - “кенгуру” (жаргон сөз: Австра лия ның 
кенді кеніштері мен темекі өнер кə сі бін де, жер мə-
мі ле сін де əрекет ететін компаниялар ак ция ла ры-
ның Лондон қор биржасында қабылданған бейресми 
атауы)

кенийский шиллинг - Кения шиллингі
керб - керб (биржа жабылғаннан кейін жасалатын 
мəміле)

керренсисты - керренсистер (ақша мек те бі нің 
жақтаушылары)

керш / куруш - керш / куруш (Сауд Аравиясының ұсақ 
тиыны)

кетсал - кетсал (Гватемаланың ақша өлшемі, 100 сен-
та воға тең)

“километровые деньги” - “шақырымдық ақша” 
(қыз мет бабындағы сапарға өз автомашинасымен 
шы ғуы на байланысты жұм сал ған шығын үшін 
өтемақы)

кина - кина (Папуа-Жаңа Гвинеяның ұлттық ақша 
өлшемі)

киндарк / киндарка - киндарк / киндарка (Албанияның 
ұсақ мəнеті, 1/100 лекаға тең)

кип - кип (Лаостың ақша бірлігі)
“кипа” - “бума”, “буда” (көп ақша дегенді біл діретін 
жаргон сөз)

кипрский фунт - Кипр фунты
кирш, керш - кирш, керш (Сауд Арабиясының ұсақ 
мəнеті (шақасы)

китайская стена” - “қытай қорғаны” (жаргон сөз: 
ком па нияның түрлі салалары ара сын да ғы ақ па рат-
тық кедергі)

китайский юань - қытай юаны
кифала - кифала (дəстүрлі банк жүйесіндегі ке піл дік-
пен несие беруге ұқсас келісімшарт, осы шарттар 
негізінде өзара несиелендіру қоры құрылады. Қа-
рыз гер өзінің мін дет те ме ле рін орындай алмаған 
жағ дай да борышты төлеуге үшінші тарап кепілдік 
береді)

“К-кредиты” - “К-кредиттер”
клад - қазына, көмбе (белгісіз біреудің əдейі жасырып 
көмген жерінен табылған алтын не күміс)

кладовая для хранения цен ностей - құнды лық тарды 
сақтауға арналған қойма

класс - сынып
класс акций - акциялар сыныбы, акциялар жіктелімі
класс векселя - вексель сыныбы
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класс обеспечения - қамтамасыз ету сыныбы
класс опциона - опцион сыныбы
класс экономический - экономикалық сынып 
классификация - сыныптау, жіктеу
классификация активов - активтерді сыныптау
классификация аудиторских тестов - аудиторлық 
сынақтамаларды сыныптау

классификация банковских кредитов - банк кре дит-
те рі нің сыныптамасы

классификация бухгалтерских документов - бух гал-
тер лік құжаттарды сыныптау

классификация бюджетная - бюджет сыныптамасы, 
бюджеттік сыныптама

классификация внутреннего финансирования де-
фицита бюджетов - бюджеттердің тапшылығын ішкі 
қаржыландыру көздерінің сыныптамасы

классификация доходов и расходов государственно-
го бюджета - мемлекеттік бюджеттің шығысы мен 
кірісін сыныптау

классификация источников внешнего финанси-
рования дефицита республиканского бюджета 
- республикалық бюджет тапшылығын сыртқы қар-
жы лан ды ру көздерінің сыныптамасы

классификация международная - халық ара лық сы-
ныптама

классификация налогов - салық сыныптамасы
классифика ция неоплаченных счетов по срокам 
давности - төленбеген шоттарды ескіру мерзіміне 
қарай сыныптау

классификация объектов бухгалтерского учета - 
бухгалтерлік есеп объектілерінің жіктелімі

классификация поступлений бюджета - бюджет тү-
сім де рінің сыныптамасы

классификация проблемных ссуд - проблема лық не-
сие сыныптамасы

классификация расходов республиканского бюджета 
- республикалық бюджет шы ғы сы ның сыныптамасы

классифи кация сомнительных займов - кү мəн ді қа-
рыздарды сыныптау

классификация ставок зарплаты - жалақы мөл шер-
ле ме лерінің жіктелімі

классификация счетов бухгалтерского учета - бух-
гал терлік есеп шоттарының сыныптамасы

классификация счетов с позиции своевременности 
погашения - шоттарды уақтылы өтелу тұрғысынан 
сыныптау

классификация товаров по сор там и качеству - та-
уар ларды сұрыптар мен сапа бойынша сыныптау 
(тауар биржаларында)

классификация экономическая - экономикалық сы-
ныптама

классифицированное налогообложение - сы нып тал-
ған салық салу

классифицированные акции - сыныпталған акциялар
классифицированный кредит - сыныпталған кредит
классифицированный поимущественный налог - 
сыныпталған мүлік салығы

классифицировать - сыныптау
классифицировать ссуды - несиені сыныптау
классическая количественная теория денег и цен - 
ақша мен бағаның классикалық мөлшерлік теориясы

классическая система налогообложения - 
классикалық салық салу жүйесі

классическая фондовая биржа - классикалық қор 
биржасы (сауда трейдерлер арасында ауызекі нұс-
қау лық тар алмасу жолымен жүргізілетін аукцион)

классические ценные бумаги - классикалық бағалы 
қағаздар

классы по экономической классификации расходов 
- шығыстың экономикалық сыныптамасы бойынша 
сыныптары

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
класть ценные бумаги на хранение в сейфе банка - 
бағалы қағаздарды банктің сейфінде сақтауға қою

клаузула - клаузула, ескертпе, шарт, ұй ға рын ды 
(заңның, шарттың, өсиеттің шарты, ескертпесі не 
жеке ережесі)

клаузула золотая - алтынға байланысты ескертпе, ал-
тын ескертпесі

клаузула о скользящих ценах - сырғымалы баға тура-
лы ескертпе

клаузула об освобождении - босату туралы ескертпе 
(кепілге салынған меншікті бел гі лі бір сома тө лен-
ген нен кейін босатуға мүм кін дік беретін ипотекалық 
келісім талабы)

клаузула ускоренного платежа по ссуде - несие бо-
йынша жеделдетілген төлем ескертпесі

клеймо монетного двора - мəнет сарайының таңбасы
“кленовый лист” - “үйеңкі жапырағы” (Ка на да ның 
қор жинау мақсатымен шы ғарылған, құны 50 дол-
лар лық алтын мəнеті)

клерк по зачету - есепке алу жөніндегі клерк
клерк по операциям внего родского инкассо - қа ла-
дан тысқары инкассо операциялары жөніндегі клерк

клерк по учету - есеп жөніндегі клерк
клерк-инкассатор - инкассатор-клерк
“клетка” - “қапаз” (1. банктің, брокерлік фирманың 
есептеу-есептесу бөлімі; 2. касса)

клиент - клиент, тапсырыскер, қажеткер, аларман, 
сатарман, пайдаланарман, келермен (1. басқа бір 
жеке не заңи тұлғаның көр се те тін қызметін пайда-
ланушы, онымен іскерлік қатынасқа түсуші заңи не 
жеке тұлға; 2. өнімді немесе көрсетілетін қыз мет ті 
тұрақты сатып алушы не оларға тапсырыс беруші 
аларман не келермен; 3. ад во кат тың, нотариустың, 
кредит ме ке ме сі нің, т.б қызметін пайдаланушы, 
яғни өз ісін жүргізуді басқа біреуге (адвокадқа, но-
та риус қа, т.б.) тапсырған адам; 4. на рық тық қа-
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ты нас тар да: тауарлық шот, т.б. сауда өкі лет ті гі 
бар жеке тұлға)

клиент банка, живущий за пределами района, где 
расположен банк - банк орналасқан ауданнан сыртта 
тұратын банк клиенті

клиент биржи - биржа клиенті
клиент депозитария - депозитарий клиенті
клиент, не выполня ющий обязательства - міндет те-
ме ні орындамайтын клиент 

клиент факторинговой компании - фак то рин гі лік 
компания клиенті

клиент фондо вой биржи - қор биржасының клиенті
клиентская книга - клиент кітабы
клиентская тратта - клиент траттасы
клиентские обязательства - клиент міндет темесі
клиентские счета - клиент шоттары, тапсырыскер 
шоттары (клиенттердің, делдалдың, брокердің би лі-
гі не уақытша берілген жəне оның қаржы ресурста-
рынан бөлек есеп  те ле тін қаражаты)

клиентский зал в бро керской конторе - брокерлік 
кеңседегі клиенттер құжырасы

клиентский риск - клиент тəуекелі
клиентский чек - клиент чегі, тапсырыскер чегі
клиентское кредитовое авизо - клиенттің кредиттік 
растамасы

клиентура - клиентура, тапсырыскерлер, пайдала-
нармандар, алармандар, сатармандар, келермендер 
(банктің кредитін пайдаланатын, сол арқылы банк 
операцияларын жүргізетін мекемелер мен тұлғалар 
тобы)

клиенты банка - банк клиенттері, банк қыз ме тін 
пайдаланушылар, банк тапсырыскерлері (кредит, 
салым, есептесу, валюта, жəне бас қа банк опера ция-
ларын жасау, банк көр се те тін түрлі қызметтерді 
пайдалану үшін банкке жүгінуші заңи жəне жеке 
тұлғалар) 

клика - сұрқиялар, сұрқия топ (1. кез келген амалмен, 
айла-тəсілмен мансапқорлық, арам за лық мақсатқа 
жетуге тырысушы адамдар тобы; 2. биржа жар-
гоны: биржада сауда жасаушы тұлғалардың өз 
мүд де ле рі не сай келетін күні бұрын келісілген бір-
ың  ғай саясат жүргізуі үшін біріккен мо но по лис тік 
бірлестігі)

“клика бычья” - “бұқа тобы” (бағаның кө те рі луі не 
ойнайтын брокерлер, алып-сатарлар, жалдаптар 
тобы)

“клика медвежья” - “аю тобы” (бағаның тө мен деуіне 
ойнайтын брокерлер, алып-сатарлар, жалдаптар 
тобы)

климакс продажи - сату климаксы (бағалы қа ғаз дар 
бағасының күтпеген жерден тө мен деп, акция не об-
лигация иелерін дүрліктіруі)

климат инвестиционный - инвестициялық ахуал
климат экономический - экономикалық ахуал 
“клин” - “сына” (техникалық талдауда ба ға ның қоз-
ға лы сын таңбалау үшін пайдаланылатын термин; 
кестеде үшкіл бұрышты үшбұрыш түріндегі фи-

гура: бағаның көтерілу жəне төмендеу сериясын 
білдіреді)

“клин” налоговый - салық “сынасы” (бизнес ке салы-
натын жанама салықтар, жала қы ға салынатын 
салықтар түріндегі са лық тар, оларды фирмалар 
өндіріс шығынына жат қы зып, өндірілетін өнімнің 
бағасына қо са ды)

клиринг - клиринг (1. тауар, бағалы қағаздар мен 
көрсетілетін қызметтер үшін талаптарды өзара 
есепке алу негізінде қолма-қол ақшасыз есеп айырысу 
жүйесі; 2. өтем ақы жүйесі; 3. халықаралық сауда-
да: өтемақылық негіздегі сауда)

клиринг банковский - банк клирингі
клиринг валютный - валюталық клиринг
клиринг векселей - вексельдер клирингі
клиринг внегород ских чеков - қаладан тыс қары чек-
тер клирингі

клиринг и урегулирова ние расчетов - клиринг жəне 
есеп айырысуды реттеу

клиринг кредитный - кредиттік клиринг
клиринг межбанковский - банк аралық клиринг
клиринг по операциям с ценными бумагами - ба-
ға лы қағаздармен жасалатын операциялар бойынша 
клиринг

кли ринг по системе двух счетов - екі шот жү йесі бо-
йынша клиринг

клиринг по системе одного счета - жалғыз шот 
жүйесі бойынша клиринг

клиринг по ценным бумагам - бағалы қа ғаз дар жө-
нін де гі клиринг (бағалы қағаздар жө нін де гі кли рин-
гі лік қызмет)

клиринг ценных бумаг - бағалы қағаздар клирингі
клиринг чеков - чектердің клирингі
клиринг чековый - чек клирингі
клиринг-агент - агент-клиринг
клиринг-банк - банк-клиринг (чектердің тө ле нуін 
қам та масыз ететін клирингілік па ла та ға мүше 
банк)

“клиринги” - “клирингілер” (тексерілуге, сұрып та лу-
ға жəне қажет болған жағдайда қайтарылуға тиіс 
құжаттар бойынша кассалық кіріс хаты)

клиринговая валюта - клирингілік валюта (кли рин гі-
лік келісім тараптары төлем құ ра лы ретінде таң-
дап алған шетел валютасы)

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 организация, осуществляющая рас-
четы по сделкам с ценными бумагами - бағалы 
қағаздармен мəміле жасасу бойынша есеп айырысу-
шы клирингілік ұйым

клиринговая палата - клирингілік палата (1. өзара 
талаптарды есепке алу жолымен чектер жəне бас-
қа төлем құжаттары бойынша қолма-қол ақшасыз 
есеп айырысуды жүзеге асыратын арнаулы банк 
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ара лық ұйым; 2. өзара талаптарды есепке алу жо-
лымен биржалық мəмілеге қатысушылар арасында 
есеп айырысуды жүзеге асыратын биржалық жəне 
биржа аралық ұйымдар; 3. палата мүшелері ара-
сында өзара есеп айырысуды реттеудің ор та лық-
тан ды рыл ған жəне компьютерлендірілген жүйесі)

клиринговая палата биржи - клирингілік биржа па-
латасы 

клиринговая палата фондовой биржи - қор биржасы-
ның клирингілік палатасы

клиринговая сделка - клирингілік мəміле
клиринговая система - клирингілік жүйе
клиринговая система для операций с евронотами - 
еуроноталармен жасалатын операцияларға арналған 
клирингілік жүйе

клиринговая система расчетов между банками на 
вторичном рынке еврооблигаций и других цен-
ных бу маг - еурооблигациялар мен басқа да ба ға лы 
қа ғаз дардың қайталама нарығында банктер ара сын-
да ғы есеп айырысудың клирингілік жүйесі

клиринговая форма расчета - клирингілік есеп айы-
рысу нысаны

клиринговое обслуживание - клирингілік қызмет 
көрсету

клиринговое соглашение - клирингілік келісім
клиринговое учрежде ние - клирингілік мекеме
клиринговые валюты - клирингілік валюта
клиринговые операции - клирингілік операциялар
клиринговые расчеты - клирингілік есеп айы рысу
клиринговые сообще ния - клирингілік хабарлама
клиринговые средства - клирингілік қаражат
клиринговые фонды - клирингілік қорлар
клиринговые чеки - клирингілік чектер
клиринговый банк - клирингілік банк
клиринговый валютный курс - клирингілік валюта 
бағамы

клиринговый дебет - клирингілік дебет
клиринговый дом - клирингілік үй
клиринговый кредит - клирингілік кредит
клиринговый счет - клирингілік шот
клиринговый центр - клирингілік орталық
клоуз - клоуз (1. бағалы қағаз бойынша сауда күнінің 
соңында жасасылған соңғы мəміле бағасы; 2. бир-
жа лар да ғы сауда сессиясының соңғы жарты са ға-
ты; 3. тауар саудасында: сауда сессиясы аяқталар 
алдындағы кезең; 4. сауда-саттықты не келісімді 
аяқтау; 5. есепшілікте: кіріс жəне шығыс шотта-
рын белгілі бір кезеңнің аяғында табыстау)

“клуб” - “клуб” (көбінесе дамушы елдердің борыш-
тарын қайта құрылымдау мақсатымен елдердің 
қаржы келісіміне тартылған бірлестік) 

клуб банковский - банк клубы
клуб инвестиционный - инвестициялық клуб
клуб инвесторов - инвесторлар клубы (өздерінің капи-
талын бірлескен ірі күрделі жұмсалымға біріктірген 
адамдар тобы)

клуб парижский - Париж клубы (несиегерелдердің бір-
лес ті гі; несиегерлердің егеменді қарызгерлердің кре-
дит шарттарын қайта қарайтын бейресми ұйымы)

“клубные деньги” - “клуб ақшасы”
“клубный” счет - “клуб” шоты
ключ - кілт (неғұрлым ауқымды ақпаратты түсінуге 
негіз болатын ақпарат)

ключевая процентная став ка - түйінді пайыздық 
мөлшерлеме

ключевая валюта - негізгі валюта
ключевой счет - түйінді шот
ключевой финансо вый показатель - түйінді қаржы 
көрсеткіші

ключевые посты в банке - банкідегі тұтқалы орындар
книга авизо - авизо кітабы
книга адресная - мекенжайлық кітап
книга акций - акциялар кітабы
книга акционеров - акционерлер кітабы
книга банковская - банк кітабы
книга банковского учета - банк есебінің кітабы
книга бухгалтерская - бухгалтерлік кітап (кəсіп орын-
ның клиенттермен күн сайынғы қаржы операцияла-
рын көрсететін бух гал тер лік жазба)

книга бухгалтерских счетов - бухгалтерлік шоттар 
кітабы

книга векселей - вексельдер кітабы
книга векселей к получению - алуға ұсынылатын век-
сельдер кітабы

книга векселей к уп лате - төлеуге ұсынылатын век-
сельдер кітабы

книга вторичных проводок - қайталама өткізбелер 
(жазбалар) кітабы

книга главная - бас кітап 
книга главных счетов финансовых органов - қаржы 
органдарының басты шоттары кітабы

книга государственного долга - мемлекеттік борыш 
кітабы

книга депозитов - депозиттер кітабы (банк депозит-
тері кітабы)  

книга долговая - борыш кітабы
книга должников - борышқорлар кітабы 
книга ежедневных записей - күнделікті жазбалар 
кітабы

книга жалоб - шағымдар кітабы
книга заказов - тапсырыстар кітабы
книга записей - жазбалар кітабы
книга записи акций - акциялар жазбасының кітабы
книга записи ссуд - несие жазбасы кітабы
книга инкассо - инкассо кітабы
книга кассовая - кассалық кітап
книга консигнаций - консигнация (ұластыру) кітабы
книга кредитов - кредиттер кітабы
книга кредиторов - несиегерлер кітабы (жет кі зушіге 
борыш сомасы көрсетілетін кітап)

книга купонов - купондар кітабы
книга лицевых счетов депонентов - депоненттердің 
дербес шоттар кітабы
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книга начисления износа - тозуды есептеу кітабы
книга образцов подписей - қолтаңба үл гі ле рі нің 
кітабы, қойылған қол үлгілерінің кітабы 

книга обяза тельств по акцептам - акцептілер 
(ризалық) бойынша міндеттемелер кітабы

книга окончательных про водок - түпкілікті өткіз бе-
лер (жазбалар) кітабы

книга отзывов и предложений - пікірлер мен ұсы ныс-
тар кітабы

книга первичного учета - бастапқы есеп кітабы
книга первичных проводок - бастапқы өткізбелер 

(жазбалар) кітабы
книга платежей - төлем кітабы
книга посетителей - келушілер кітабы
книга приходная - кіріс кітабы
книга приходно-расходная - кіріс-шығыс кітабы
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 акция-
ларды тіркеу кітабы, есімді акцияларды тіркеу кітабы

книга регистрации трансфертов акций - акция лар-
дың трансферттерін тіркеу кітабы

книга резервных фондов - сақтық қорлар кітабы
книга сальдовая - сальдо кітабы
книга справочная - анықтама кітабы
книга средних величин - орташа шамалар кітабы
книга счетов (книга счетная) - шоттар кітабы
книга счетов заказчиков - тапсырыскерлер шоттары-
ның кітабы

книга счетов потребителей - тұтынушылар шоттары-
ның кітабы

книга счетов частных лиц в банке - банкідегі жекеше 
тұлғалар шоттарының кітабы

книга счетоводная - есепші кітабы
книга таблиц про центов Федеральной резервной 
системы - Федералдық сақтық қор жүйесінің пайыз-
дар кестелерінің кітабы

книга трансфертов - трансферттер кітабы
книга учета - есеп кітабы
книга учета акцептов - акцептерді есепке алу кітабы
книга учета акций - акцияларды есепке алу кітабы
книга учета вкладчиков - салымшылар есебінің 
кітабы

книга учета векселей - вексельдерді есепке алу 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 купонов - купондарды есепке алу кітабы
книга учета наличности оборотной кассы и прочих 
ценностей - айналым кассасындағы нақты ақша мен 
басқадай құндылықтар есебінің 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 жазы-
лыс есебінің кітабы

книга учета предложений - ұсыныстар есе бі нің 
кітабы

книга учтенных векселей - есептелген (ес ке ріл ген) 
вексельдер кітабы

книга фактурная - фактура кітабы
книга фондовых ценностей - қор құндылық тарының 
кітабы

книга ценных бумаг - бағалы қағаздар кітабы
книга-журнал “главная” - “басты” кітап-журнал
книги - кітаптар (1. фирманың шоттары жүр   гі  зі ле-
тін бухгалтерлік журналдар, кі тап тар мен басқа да 
тіркелімдер; 2. “ма ман ның” нақты бағалы қағаздар 
бойынша орын  дал ма ған бұйрықтарды есепке алып, 
тіркеуі)

книжечка сберега тельных марок - жинақ ақша 
маркаларының кітапшасы

книжка банковская - банк кітапшасы 
книжка вексельная - вексель кітапшасы
книжка депозитная - депозиттік кітапша
книжка записная - жазу кітапшасы
книжка купонов - купондар кітапшасы
книжка пенсионная - зейнетақы кітапшасы
книжка расписок - қолхаттар кітапшасы
книжка расчетная - есеп айырысу кітапшасы
книжка сберегательная - жинақ кітапшасы
книжка трудовая - еңбек кітапшасы
книжка чековая - чек кітапшасы
книжная стоимость - кітаптағы құн, кітаптық құн 

(сезілетін активтердің бір акцияға шаққандағы 
таза құны)

книжная форма записи - жазбаның кітаптық нысаны 
(бағалы қағаздарға меншік туралы)

книжные формы счетоводства - есепшіліктің кітап-
тық нысаны

книжный счет - кітап шоты
кобан - кобан (Жапонияның алтын шақасы)
кобо - кобо (Нигерияның ұсақ шақасы)
ковенант- ковенант (заңи құжаттамада белгілі бір 
əрекетті жасау немесе белгілі бір əрекетті жасау-
дан бас тарту жөніндегі шарттық міндеттеме) 

ковенант финансовый - қаржы ковенанты (берілген 
несиенің қайтарылуына банктердің қосымша сені-
мін туғызатын құрал: кепіл, кепілдік, кепілгерлік, 
сақтандыру) 

ковернот / ковернота - ковернот / ковернота, сақ-
тан дыру (сақтандырушы (сақтандыру агенті) 
сақтандырылушыға сақтандыру шартын қуаттау 
үшін беретін құжат) 

когда наступит срок платежа - төлем мерзімі бас тал-
ғанда
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код - код (шартты белгілер жүйесі, шартты, қыс қар-
тыл ған таңба, тауарлардың, зат  тар  дың атауы, 
олардың мұқамы, осы объек ті лер туралы ақ па рат-
тан тұратын сим вол дық бейне)

код авторизации - авторландыру (атауландыру) коды
код алфавитно-цифровой - əліппелік-цифр лық код
код банка, при сваиваемый Американской банков-
ской ассоциацией - банктің Американ банк қа уым-
дас ты ғы беретін коды

код банка Феде ральной резервной системы - Феде-
рал дық сақтық қор жүйесі банкінің коды

код банковский - банк коды
код буквенный - əріптік код
код бухгалтерского счета - бухгалтерлік шот коды
код валютный - валюталық код
код валюты - валюта коды
код дилера - дилер коды
код дилера рынка государственных краткосрочных 
бескупонных облигаций - мемлекеттік қысқа мер-
зім ді купонсыз облигациялар нарығы дилерінің коды

код заказа - тапсырыс коды
код инвестора - инвестор коды 
код инвестора рынка государственных кратко-
срочных бескупонных облигаций - мемлекеттік 
қысқа мерзімді купонсыз облигациялар нарығы 
инвесторының коды

код коммерческий - коммерциялық код
код операции - операция коды
код пан-пин - пан-пин коды (банктің кредит карточ-
касын иеленушінің сəйкестендірме коды

код плательщика - төлемші коды
код плательщика в системе расчетов - төлемшінің 
есеп айырысу жүйесіндегі коды

код проекта - жоба коды
код служебный - қызметтік код
код стоимости - құн коды 
код телеграфный - телеграфтық код
код телетайпный - телетайптық код
код типа операции - операциялар тұрпатының коды
код штриховой - сызықшалы код
кодекс - кодекс (құқық нормалары жүйелі түр де баян-
далған біртекті қоғамдық қа ты нас тарды рет тей-
тін бірыңғай заңдық акт)

кодекс антидемпинговый - демпингіге қарсы кодекс
кодекс законов о труде (КЗоТ) - еңбек туралы заңдар 
кодексі (ЕтЗК)

кодекс международного права - халықаралық құқық 
кодексі 

кодекс налоговый - салық кодексі (салық салу са ла-
сын да ғы қоғамдық қатынастарды рет тей тін құқық 
нормалары біріктіріліп, жү йе лен ді ріл ген заңдар 
жинағы, заңнамалық акт)

кодекс о банкротстве - банкроттық туралы кодекс
кодекс об этическом поведении - этикалық мінез-
құлық туралы кодекс, əдептілік туралы кодекс

“Кодекс Сити” - “Кодекс сити” (қосылу мен жұ ты-
луды жүргізу ережелерінің жиынтығы)

кодекс таможенный - кеден кодексі
кодекс уголовный - қылмыстык кодекс
кодекс честной конкуренции - адал бəсеке кодексі 
кодирование - кодтау, код беру
кодирование банковской информации - банк ақпара-
тын кодтау

кодирование бухгалтерских счетов - бухгалтерлік 
шоттарды кодтау

кодирование данных - деректерді кодтау
кодирование информации - ақпаратты кодтау, ақпа-
рат қа код беру

кодировка - кодпен жазу, кодтау
кодификация - кодификация, кодтандыру (1. ақ па-
раттық, есептік-статистикалық материалдар-
ды, құжаттарды кодтау ар қы лы жүйелеу, ретке 
келтіру; 2. заң шы ға ру шы органдардың құқықтық-
нор ма тив тік актілерді бір ізге түсіруі)

кодификация законов - заңдардың кодификациясы
кодификация законодательных и нормативных 
актов - заңнамалық жəне нормативтік актілердің ко-
дификациясы

кодификация права - құқық кодификациясы
кодовая система - кодтық жүйе
кодовое обозначение на ленте тикера - тикер тас па-
сын дағы кодтық таңбалама

колебание - ауытқу (1. биржада бағаның не пайыздық 
мөлшерлеменің өзгеруі; 2. эко но ми кадағы шарықтау 
мен құлдырау)

колебание ва лютного курса - валюталық бағамның 
ауытқуы

колебание валюты - валютаның ауытқуы
колебание в доходах - кірістегі ауытқу
колебание в стоимости - құндағы ауытқу
колебание временное - уақытша ауытқу
колебание годовое - жылдық ауытқу
колебание “грязное” - “лас” ауытқу (валютаның жа-
санды қолдаудағы бағамы)

колебание долговременное - ұзақ мерзімді ауытқу
колебание доходности - табыстылықтың ауытқуы
колебание инвестиций - инвестициялардың ауытқуы
колебание конъюнктурное - жағдаяттық ауытқу 
колебание конъюнктуры - жағдаяттың ауытқуы 
колебание кратковременное - қысқа уақыттық ауытқу
колебание кредитное - кредиттік ауытқу
колебание курса - бағамның ауытқуы
колебание курса валюты - валюта бағамының ауытқуы
колебание курса валюты в зависимости от спроса 
и предложения - валюта бағамының сұраныс пен 
ұсынысқа тəуелді түрде ауытқуы

колебание курса валюты под влиянием интервен-
ции центрального банка - валюта бағамының орта-
лық банк басқыншылығының ықпалымен ауытқуы

колебание курса ценных бумаг на бирже - 
биржадағы бағалы қағаздар бағамының ауытқуы

колебание периодическое - дүркіндік ауытқу
колебание платежного баланса - төлем теңгерімінің 
ауытқуы
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колебание постоянное - тұрақты ауытқу
колебание предложения - ұсыныстың ауытқуы
колебание про центной ставки - пайыздық 
мөлшерлеменің ауытқуы

колебание спроса - сұраныстың ауытқуы
колебание спроса и предложения - сұраныс пен 
ұсыныстың ауытқуы

колебание цен(ы) - бағаның ауытқуы
колебание цен на рынке - нарықтағы бағаның 
ауытқуы

колебание экономическое - экономикалық ауытқу
колебания, не влияющие на среднесрочную и долго-
срочную тенденцию развития конъюнктуры - 
жағдаяттың орта мерзімді жəне ұзақ мерзімді дамуы 
үрдісіне ықпал етпейтін ауытқу

колебания от носительно линии тренда - тренд желі-
сіне қатысты ауытқу

колебаться - ауытқу
колебаться в незначительных пределах - елеусіз 
шекте ауытқу

колеблющаяся цена - ауытқымалы (ауытқушы) баға
колеблющийся - ауытқымалы (бағам туралы) 
колеблющийся валютный курс - ауытқымалы валюта 
бағамы (сұраныс пен ұсыныстың ықпалымен еркін 
өзгеріп отыратын валюталық бағам)

колеблющийся курс - ауытқымалы (ауытқушы) бағам
колеблю щийся курс свободного рынка - еркін 
нарықтың ауытқушы бағамы

количественная или качественная оценка ценных 
бумаг - бағалы қағаздарды сандық немесе сапалық 
бағалау ко личественная классификация акти вов - 
активтердің сандық сыныптамасы

количественная теория - сандық теория
количественная теория денег - ақшаның сандық тео-
риясы

количественные ограничения Национального бан-
ка - Ұлттық банктің мөлшерлік шектеуі

количество денег - ақшаның мөлшері
количество денег в обра щении - ай на лыс та ғы ақша-
ның саны (мөлшері)

количество единовременно отче каненной монеты - 
бір жолғы шекілген мəнеттің мөлшері

количество капитала - капиталдың мөлшері
количество облигаций в обращении - айналыстағы 
облигациялардың мөлшері

количество разрешенных к выпуску акций - шыға-
ру ға рұқсат етілген акциялар саны 

количество ценных бумаг, являющееся единицей 
торговли на бирже - биржадағы сауда өлшемі болып 
саналатын бағалы қағаздардың мөлшері 

коллатерализованное ипотечное обязательство - 
коллатеральдандырылған ипо те ка лық міндеттеме 
(ипотекамен қам сыз дан ды рыл ған облигация)

коллатераль - коллатераль (қарыз төленгенге дейін 
несиегерге кепілге берілген мүлік)

коллатеральное трестовские облигации - колла-
теральды трестік облигациялар (бан кі де гі бас қа ба ға-

лы қағаздармен қам сыз дан ды рыл ған кор по ра тив тік 
борышқорлық ба ға лы қағаздар)

коллега - əріптес (қосылу жəне жұтылу саласында: 
қосылатын компаниямен жəне ұсыныс жасаушы 
компаниямен жасалатын операцияларға қа ты су шы-
лар мен бай ла ныс қан жəне оның аяқталу нəтижесіне 
мүдделі тұлға: компанияның, қордың директоры, ірі 
акционер)

коллегиальность - алқаластық, алқалылық (басқару 
қағидаты, уəкілетті адамдар то бы ның - алқаның 
басқарушылық ше шім дер ді талқылап, қабылдау ны-
саны)

коллегиальность управления - басқарудағы алқа-
ластық

коллегиальный орган управления - алқалы басқару 
органы

коллегия - алқа (1. құзырындағы мəселелерді бірлесіп 
шешу үшін əкімшілік басқарушы, кеңесші не өкімші 
органды құрайтын ресми адамдар тобы; 2. бір кə-
сіп тегі адамдардың ерікті бірлестігі)

коллектабель - коллектабель (инвесторлар жинай-
тын сирек заттар: маркалар, мə нет тер, шығыс 
кілемдері, антиквариат, суреттер, т.б.)

коллектив - ұжым (бір кəсіпорында, бір ұйымда 
істейтін адамдар тобы)

коллектив акционеров - акционерлер ұжымы
коллективная соб ственность - ұжымдық меншік
коллективная валюта - ұжымдық валюта (үкімет ара-
лық экономикалық ұйымдар шеңберінде ха лық ара лық 
есеп айырысу үшін пайдаланылатын валюта)

коллективная валюта стран - елдердің ұжымдық ва-
лютасы

коллективная гаран тия - ұжымдық кепілдік
коллективное указание - ұжымдық нұсқау (клиент-
тің бірден бірнеше банк операциясын жүргізуге бер-
ген нұсқауы)

коллективные денежные единицы - ұжым дық ақша 
өлшемі

коллективные субъекты финансового права - қаржы 
құқығының ұжымдық субъектілері

коллективный риск - ұжымдық тəуекел (қатер)
коллектор - коллектор (агенттіктің бе ре шек ті жи-
нау ға маманданған қызметкері) 

колл-опцион - колл-опцион (тауарды не ба ға лы қа-
ғаз дар ды опционның мерзімі өт кен ге дейін кез келген 
уақытта уағ да ла сыл ған бағаға сатып алуға құқық 
беретін опцион)

колл-спрэд “быков” - “бұқалардың” колл-спрэді (са-
тып алуға арналған опционды “ішкі” жоғары құн-
мен сатып алып, төмен құн мен сату)

колл-спрэд “медведей” - “аюлардың” колл-спрэді 
(жаргон сөз: сатып алуға арналған опционды “ішкі” 
төмен құнмен сатып алып, жоғары құнмен сату)

колокол - қоңырау (жаргон сөз: биржа ашыларда 
жəне жабыларда берілетін дабыл, əдетте гудок 
беру не қоңырау қағу)
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колон - колон (1. Сальвадордың ақша өлшемі, 100 сен-
та во ға тең; 2. Коста-Риканың ақша өлшемі, 100 
сен ти мо ға тең)

колониальные банки - отарлық банктер
колонка дебета - дебет бағанасы
колумбийское песо - Колумбия песосы 
кольцо биржевое - биржа шеңбері (фью черс тік на-
рық та: биржашылардың биржаларда дөңгеленіп 
тұ руы нан не отыруынан шық қан) 

“ком снежный” - “қар соқта” (клиенттердің бағалы 
қағаздарды жағдаят төмендегенде не көтерілгенде 
тіркелген бағамен сату немесе сатып алу жөнінде 
берген бұй рық та ры ның үдей түсуі)

командировка служебная - қызмет ба бын да ғы іссапар
командировочное удостоверение - іссапар куəлігі
командировочные - іссапарпұл
командировочные документы - іссапар құжаттары
командировочные расходы - іссапар шығыны
командная экономика - əміршілдік экономика (елдің 
экономикалық жүйесін, ша руа шы лы ғын басқару 
тəсілі; экономикаға бас шы лық атқарымын жоғары 
деңгейде ор та лық тан ды ру ға, басқарудың ди рек ти-
ва лық əдіс те рін қолдануға, өн ді ріс ре сурс та ры ның 
не гіз гі түр ле рін мем ле кет тік меншікке шо ғыр лан ды-
ру ға негізделген)

командно-бюрократический стиль управления - 
əміршілдік-төрешілдік басқару стилі

командные методы управления - басқарудың əмір-
шілдік əдістері

комбинация двух вертикальных спредов - сатылас 
екі спредтің құрамдвстырымы

комбинация капитало вложений в страховой полис 
и вза имный фонд - сақтандыру полисі мен өзара 
қарыз қорына күрделі жұмсалым құрамдастырымы

комбинация кодовая - кодтық құрам дас тырым
комбинация опционов и соответствующих финан-
совых инструментов для получения позиций с не-
обходимыми характеристиками - қажетті сипатта-
малары бар жайғасым алуға арналған опциондар мен 
тиісті қаржы құралдарының құрамдастырымы

комбинация покупки опциона “колл” с большей 
внутрен ней стоимостью и продажи опциона 
“колл” с меньшей внутренней стои мостью - ішкі 
құны көп “колл” опционды сатып алу жəне ішкі құны 
аз “колл” опционды сату құрамдастырымы

комбинация покупки опциона “пут” с большей вну-
тренней стоимостью и продажи опциона “пут” с 
меньшей внутренней стоимостью - ішкі құны көп 
“пут” опционды сатып алу жəне ішкі құны аз “пут” 
опционды сату құрамдастырымы

комбинация соглашения “кэп” и опциона - “кэп” 
жəне опцион келісімінің құ рам дас ты рымы

комбинированная облигация - құрам дас ты рыл ған 
облигация (эмитенттің барлық дəу  л е  ті мен жəне 
қаржыландырылатын жобадан алынатын кіріспен 
қамтамасыз етілген)

комбинированная оговорка об условиях изменения 
цен - бағаны өзгерту шарттары туралы құ рам дас ты-
рыл ған ескертпе

комбинированная сдел ка, которая фактически на-
чинается завтра и заканчивается послезавтра - іс 
жүзінде ертең басталып, арғы күні аяқталатын құ-
рам дас ты рылған мəміле

комбинированная финансовая декларация - құрам-
дас тырылған қаржы мағлұмдамасы

комбинированные документы - құрамдас ты рылған 
құжаттар

комбинированный счет - құрамдастырылған шот
комиссионер - комиссионер, комиссияшы, делдал 

(мəміледегі делдал; белгілі бір сый ақы үшін ко ми-
тент тің пайдасына жəне со ның есебінен, бірақ өз 
атынан мəміле жасасушы жеке не заңи тұлға)

комиссионер, берущий на себя делькредере - өзіне 
делькредере алушы комиссионер

комиссионная римесса - комиссиялық римесса 
(халықаралық есеп айырысуда: түрлі валютамен 
есеп айырысу операциялары үшін комиссионер 
өндіріп алатын ақы)

комиссионная сделка - комиссиялық мəміле 
комиссионное вознаграждение - ко мис сия лық сый-
ақы, тапсырмалық сияпат (агент (комиссионер бір не-
месе бірнеше сату-сатып алу амалдарын жа са ға ны 
үшін прин ци палдан (комиссианттан) алатын ақы)

комиссионное вознаграждение аукциониста - 
акцион шының комиссиялық сыйақысы

комиссионное вознаграж дение брокера в наличной 
форме - брокердің қолма-қол ақша нысанындағы 
комиссиялық сыйақысы

комиссионное вознаграждение в страховании - сақ-
тандырудағы комиссиялық сыйақы

комиссионное возна граждение группы банков, 
размеща ющих заем по поручению синдиката 
гарантов - қарызды кепілгерлер синдикатының тап-
сыруы бойынша орналастыратын банктер тобының 
ко мис сиялық сыйақысы

комиссионное вознаграждение дилера при продаже 
ценных бумаг на внебиржевом рынке - дилердің 
сыртқы биржа нарығында бағалы қағаздарды сату 
кезіндегі комиссиялық сыйақысы

комис сионное вознаграждение за брокер ские услу-
ги - брокерлік қызметтер көрсету үшін комиссиялық 
сыйақы

комиссионное вознаграж дение за клиринговые рас-
четы - клирингілік есеп айырысу үшін комиссиялық 
сыйақы 

комиссионное вознаграждение за операции сберега-
тельных банков - жинақ банктерінің операциялары 
үшін комиссиялық сыйақы

комиссионное воз награждение за переброску ин-
вес ти  ций - инвестицияларды жет кіз гені (апар ға ны) 
үшін комиссиялық сыйақы

комиссионное воз награждение за продажу - сатқаны 
үшін комиссиялық сыйақы
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комиссионное воз награждение за размещение но-
вых ценных бумаг - жаңа ба ға лы қа ғаз дар ды ор на-
лас тыр ға ны үшін ко мис сия лық сыйақы

комиссионное вознаграждение за управление цен-
ными бумагами - бағалы қа ғаз дар ды басқарғаны 
үшін комиссиялық сыйақы

комиссионное вознаграждение по финансированию 
- қаржыландыру бойынша ко мис сия лық сыйақы

комиссионное вознаг раждение, поделенное между 
двумя брокерами - екі брокер арасында жасалған 
комиссиялық сыйақы

комиссионное вознагражде ние, полученное броке-
ром от обеих сторон - брокер екі тараптан алған ко-
мис сия лық сыйақы

комиссионное воз награждение посреднику - делдал-
ға комиссиялық сыйақы

комиссионное поручение - комиссиялық тапсырма
комиссионно-посреднические банковские операции 

- банктің комиссиялық-делдалдық операциялары
комиссионные - комиссиялық алым, ко мис сия лық 
сый ақы (клиенттің өзінің тапсырмасын орындағаны 
жəне өзіне қызмет көр се тіл ге ні үшін делдалға тө-
лей тін ақысы)

комиссионные банка - банктің комиссиялық алымы
комиссионные банковские операции - банк тің комис-
сиялық операциялары

комиссионные банку за организацию кредита - 
кредитті ұйымдастырғаны үшін банкке комиссиялық 
сыйақы

комиссионные банку за предоставление кредита - 
кредит бергені үшін банкке ко мис сия лық сыйақы

комиссионные броке ра - брокердің комиссия лық 
сыйақысы

комиссионные брокеру за продажу - сатқаны үшін 
брокерге комиссиялық сыйақы

комиссионные брокеру за соверше ние сделки - мə мі-
ле жасағаны үшін брокерге комиссиялық сыйақы

комиссион ные, взимаемые банком - банк өндіріп 
алатын комиссиялық сыйақы

комиссионные за банковские и чековые операции 
- банк жəне чек операциялары үшін комиссиялық 
сыйақы

комиссионные за ведение текущего счета в банке 
- банкіде ағымдағы шотты жүргізгені үшін ко мис сия-
лық сыйақы

комисси онные за документарный аккредитив - құ-
жат та малық аккредитив үшін комис сиялық сыйақы

комиссионные за неиспользованную часть кредита 
- кредиттің пайдаланылмаған бөлігі үшін комис сия-
лық сыйақы

комиссионные за обработку - өңдеу үшін ко мис сия-
лық алым

комиссионные за обязательство - міндеттеме үшін 
комиссиялық сыйақы

комиссионные за обязательство по ссуде - несие бо-
йынша міндеттеме үшін ко мис сия лық сыйақы

комиссионные за операции с иностранной валютой 
- шетел валютасымен жасалған операциялар үшін ко-
мис сия лық сыйақы

комиссионные за осуществле ние банковских опе-
раций - банк операцияларын жү зе ге асырғаны үшін 
комиссиялық сыйақы

комиссионные за открытие аккредитива - аккреди-
тив ашу үшін комиссиялық сыйақы 

комиссионные за поручительство - ке піл гер лік үшін 
комиссиялық сыйақы

комиссионные за пре вышение кредитного лимита 
- кредит лимитінен асып түскені үшін комиссиялық 
сыйақы

комиссионные за предостав ление кредита - кредит 
бергені үшін комиссиялық сыйақы

комиссионные за продажу - сату үшін ко мис сиялық 
сыйақы 

комиссионные за размещение ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды орналастырғаны үшін комиссиялық 
сыйақы

ко миссионные за резервирование кредитной линии 
- кредит желісінің сақтық қорын жасағаны үшін ко-
мис сия лық сыйақы

комиссионные за сделки по ценным бумагам - баға-
лы қағаздар бойынша мəміле үшін комиссиялық 
сыйақы

комиссионные за сделку - мəміле үшін ко мис сиялық 
сыйақы

комиссионные за трансферт - трансферт үшін комис-
сиялық сыйақы

комиссионные за уп равление средствами - қа ражат ты 
басқарғаны үшін комиссиялық сый ақы (əдет те ин вес-
тициялық қордың бас қарушы компа ния сы алады)

комиссионные клиринговые - клирингілік комис сия-
лық алым

комиссионные, начисляемые за каждую операцию 
по текущему счету - ағымдағы шот бойынша əрбір 
операция үшін есептелетін комиссиялық сыйақы

комиссионные операции банков - банктердің комис-
сиялық операциялары

комиссионные перестраховочные - қайта сақтандыру 
комиссиялық сыйақысы

комиссионные платежи за операции с векселя-
ми - вексельдермен жасалған операциялар үшін 
комиссиялық төлемдер

комиссионные платежи по доверительным опера-
циям - сенімгерлік операциялар бойынша комис сия-
лық төлемдер

комиссионные посредника - делдалдың ко мис сиялық 
сыйақысы

комиссионные посредника - делдалдың ко мис сиялық 
алымы

комиссионные правила ценных бумаг и бирж - ба ға -
лы қағаздар мен биржалардың комиссиялық ере же-
ле рі

комиссионные при авале - аваль кезіндегі комиссия-
лық сыйақы
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комиссионные расходы - комиссиялық шығыс
комиссионные расходы по регистрации ценных 
бу маг в Комиссии по ценным бумагам и биржам - 
Бағалы қағаздар мен биржалар жөніндегі комиссияда 
бағалы қағаздарды тіркеу жөніндегі комиссиялық 
шығыс

комиссионные сборы банков - банктердің комис сия-
лық алымдары

комиссионные факторин говой компании - факто-
рин гі лік компанияның комиссиялық сыйақысы 

комиссионный брокер - комиссиялық делдал (комис-
сия сыйақысы үшін облигация, акция не тауар бо-
йынша сауда мəмілесін жасасушы делдал)

комиссионный вексель - комиссиялық вексель
комиссионный платеж за организацию займа - 
қарыз алуды ұйымдастырғаны үшін комиссиялық 
төлем

комиссионный платеж по доверительным опера-
циям - сенімгерлік операциялар бойынша комис сия-
лық төлем

комиссионный сбор - комиссиялық алым
комиссионный сбор за акцепт - акцепт үшін комис-
сия лық алым

комиссионный сбор за делькредере - делькредере 
үшін комиссиялық алым

комиссионный сбор за инкассо - инкассо үшін комис-
сиялық алым

комиссионный сбор за об мен валюты - валюта айыр-
басы үшін комиссиялық алым

комиссионный сбор за операции с валютой - валюта-
мен жасалған операциялар үшін комиссиялық алым

комиссионный сбор за опе рации с ценными бумага-
ми - бағалы қағаздармен жасалған операциялар үшін 
комиссиялық алым

комиссионный сбор за оплату чека - чекті төлегені 
үшін комиссиялық алым

комиссионный сбор за опротестование векселя - 
вексельге наразылық білдіру үшін комиссиялық алым

комиссионный сбор за ответственное хранение - 
жауапкершілікпен сақтау үшін комиссиялық алым

комисси онный сбор за предоставление ссуды - кре-
дит бергені үшін комиссиялық алым

комиссионный сбор за продажу - сату үшін комис сия-
лық алым

комиссионный сбор с участников торгов - сауда-сат-
тық қа қатысушылардан алынатын комиссиялық алым

комиссионный сбор, уплачиваемый инвестором 
брокеру при покупке или продаже участия во вза-
имном инвестиционном фонде - өзара қарыз ин вес-
ти ция лық қорына қатысуды сатып алу немесе сату 
ке зін де инвестор брокерге төлейтін комиссиялық 
алым

комиссия - комиссия, тапсырма ақысы (1. мə мі ле 
жасасу шарты; 2. агент, комиссионер принципал-
дан (комитенттен) бір не бірнеше сату-сатып алу 
операцияларын жасағаны үшін алатын төлемақы; 
3. бір тараптың (комиссионердің) екінші тараптың 

(ко ми тент тің) тапсырмасымен сыйақыға өз аты-
нан, бірақ комитенттің (тапсырма бе ру ші нің) есе бі-
нен бір немесе бірнеше мə мі ле жасасу жөніндегі мін-
дет те ме сі; 4. тап сы рыс кер дің тапсыруымен жəне 
соның есе бі  нен орындалатын операциялар үшін ком-
мер ция лық банкке төленетін төлемақы; 5. ба қы  лау, 
қадағалау, тексеру жүргізетін не қандай да болсын 
даулы мəселелерді шешетін алқалы орган)

комиссия арбитражная - төрелік комиссиясы
комиссия аттестационная - аттестациялық комиссия
комиссия аудиторов - аудиторлар комиссиясы
комиссия банковская - банк комиссиясы (банк  тің 
бел гі лі бір операцияларды жа са ға ны үшін клиенттен 
алатын сомасы; 2. ба ға лы қағаздарды ор на лас ты ру-
ға қатысқаны үшін инвестициялық банктерге тө ле-
не тін ақы)

Комиссия Брейди по расследованию причин бирже-
вого кризиса - Биржалық дағдарыстың себептерін 
тергеу жөніндегі Брейди комиссиясы (АҚШ, 1987 ж.)

комиссия брокерская - делдалдық комиссия
комиссия бюджетная - бюджеттік комиссия
комиссия гарантийная - кепілдікті комиссия
комиссия государственная - мемлекеттік комиссия
комиссия за авизо - авизо үшін төленетін комиссия 
комиссия за акцептование - акцептеу үшін төленетін 
комиссия

комиссия за валютные операции - валю та лық опера-
циялар үшін төленетін комиссия

комиссия за выкуп - сатып алу үшін төленетін 
комиссия

комиссия за гарантию - кепілдік үшін төленетін ко-
миссия

комиссия за делькредере - делькредере үшін төле не-
тін комиссия

комиссия за денежный перевод - ақша аударымы 
үшін төленетін комиссия 

комиссия за инкассо - инкассо үшін төленетін 
комиссия

комиссия за обязательство - міндеттеме үшін төле не-
тін комиссия

комиссия за организацию кредита - кредитті ұйым-
дас тыру үшін төленетін комиссия 

комиссия за осуществление операции - операцияны 
жүзеге асыру үшін төленетін комиссия

комиссия за открытие аккредитива - аккредитивті 
ашу үшін төленетін комиссия 

комиссия за оформление протеста векселя - вексель-
ге наразылықты ресімдеу үшін төленетін комиссия 

комиссия за оценку - бағалау үшін төленетін комиссия
комиссия за перевод - аударым үшін төлене тін комиссия
комиссия за перевод валюты - валюта аударуымы 
үшін төленетін комиссия 

комиссия за платеж - төлем үшін төленетін комиссия
комиссия за покупку - сатып алу үшін төлене тін ко-
миссия (биржа термині)

комиссия за предоставление бюджетного кредита - 
бюджеттік кредит бергені үшін төленетін комиссия
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комиссия за предоставление кредита - кредит беру 
үшін төленетін комиссия

комиссия за предоставление ссуды - несие бергені 
үшін төленетін комиссия 

комиссия за продажу - сату үшін төленетін комиссия 
(биржа термині)

комиссия за совершение операции - операция жасау 
үшін төленетін комиссия 

комиссия за трансферт - трансферт үшін тө ле нетін 
комиссия

комиссия за управление - басқару үшін тө ле нетін ко-
миссия 

комиссия за участие - қатысу үшін төленетін комиссия
комиссия котировочная - баға белгілеу комиссиясы
комиссия ликвидационная - тарату комис сиясы
комиссия по бюджету, плану и финансам - бюджет, 
жоспар жəне қаржы жөніндегі комиссия

комиссия по валютному контролю - валюталық ба-
қы лау жөніндегі комиссия

комиссия по кредиту на покрытие сальдо счета - 
шот сальдосын өтеуге арналған кредит жөніндегі 
комиссия

комиссия по монетарным вопросам - монетарлық 
мəселелер бойынша комиссия

Комиссия по монополиям и слияни ям - Монопо лия лар 
мен қосылулар жөніндегі комиссия (Ұлыбритания)

Комиссия по национальному долгу - Ұлттық борыш 
жөніндегі комиссия

комиссия по проверке и уничтожению погашенных 
ценных бумаг - өтелген бағалы қа ғаз дар ды тексеру 
жəне жою жөніндегі комиссия

комиссия по рынку ценных бумаг - бағалы қағаздар 
нарығы жөніндегі комиссия 

Комиссия по срочной биржевой тор говле - Мерзімді 
биржалық сауда жөніндегі комиссия (АҚШ)

Комиссия по ценным бумагам и биржам (КЦББ) - 
Бағалы қағаздар мен биржалар жөніндегі комиссия

комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку - 
бағалы қағаздар мен қор нарығы жөніндегі комиссия

комиссия ревизионная - тексеру комиссиясы
комиссия сметная - сметалық комиссия
комиссия счетная - есеп комиссиясы, санақ комиссиясы
комиссия факторинговая - факторингілік комиссия 
комиссия экономическая - экономикалық комиссия
комиссия экспертная - сараптамалық комиссия
комиссия эмиссионная - эмиссиялық комиссия
комитет акцептных банков - акцептілік банк тер 
комитеті

комитет акцептных домов - акцептілік үйлер комитеті
комитет анализа кредитного риска - кредит тəуеке-
лін (қатерін) талдау комитеті

комитет арбитражный - төрелік комитет
комитет бландена - бланден комитеті (Банк қа да  ға-
лауы мен реттеуі жөніндегі комитет, Ха лық ара лық 
есеп айырысу банкінің жанынан құрылған, “ондық 
топ” елдері мен Швей ца рия ның өкілдерінен құралған 
жəне рет теу ші органдардың ынтымақтасуына, 

осы ел дер дің банктерін реттеу жүйелерін үй лес тіру 
мен жетілдіруге жəрдемдесуді мақ сат етеді) 

комитет бюджетный - бюджеттік комитет
комитет государственный - мемлекеттік комитет
Комитет делового поведения - Іскерлік мінез-құлық 
комитеті (АҚШ)

Комитет дер жателей акций - Акцияларды ұстау шы-
лар комитеті

Комитет защиты инвестиций - Инвестицияларды 
қор ғау комитеті 

комитет инвестиционных стратегий - инвестиция-
лық стратегиялар комитеті

комитет контрольный - бақылау комитеті
комитет котировальный - баға белгілеу комитеті 
Комитет кредиторов - Несиегерлер комитеті
Комитет КУКА (Комитет по банковскому регули-
рованию и практике контроля) - КУКА комитеті 
(Банк тік реттеу жəне бақылау практикасы жөнін-
дегі комитет)

Комитет лондонских клиринговых банков - Лондон 
клирингілік банктерінің комитеті

Комитет международных бухгалтерских стандартов 
- Халықаралық бухгалтерлік стандарттар комитеті

комитет наблюдательный - қадағалау комитеті, 
байқау комитеті

комитет налоговый - салық комитеті
комитет, ответственный за официальные цены на 
лондон ском рынке драгоценных металлов - Лон-
дон ның асыл металдар на ры ғын да ғы ресми баға 
үшін жауапты комитет

Комитет от крытого рынка - Ашық нарық комитеті 
(АҚШ Федералдық сақтық қор жүйесінде)

комитет по активам - активтер жөніндегі комитет 
комитет по аудиторской практике - аудитор лық прак-
тика жөніндегі комитет

комитет по аудиту - аудит жөніндегі комитет
Комитет по банков скому надзору и регулированию - 
Банк қадағалауы мен реттеуі жөніндегі комитет

Комитет по безбумажным расчетам (CUM) - Қа ғаз-
сыз есеп айырысу жөніндегі комитет (CUM)

комитет по бухгалтерским стандартам - бухгалтерлік 
стандарттар жөніндегі комитет

Комитет по валютному контролю - Валюталық бақы-
лау жөніндегі комитет

Комитет по дерегулированию деятельности депо-
зитных институтов - Депозиттік институттардың 
қыз ме тін қайта реттеу жөніндегі комитет

Комитет по единым процедурам идентификации 
ценных бумаг - Бағалы қағаздарды сəйкестендірудің 
бірыңғай рəсімдері жө нін де гі комитет (Комитет қор 
биржалары мен биржадан тыс нарықтарда айна-
лыста жүр ген бағалы қағаздардың əріптік-сандық 
кодтарын енгізді)

комитет по инве стициям - инвестиция жө нін де гі ко-
митет

комитет по кредитному риску - кредит тə уе кел дігі 
жөніндегі комитет
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комитет по листингу - листинг жөніндегі комитет
Комитет по международным стандартам учета - 
Халықаралық есеп стандарттары жөніндегі комитет

комитет по обязательствам - міндеттемелер жөнін-
дегі комитет 

Комитет по операциям на открытом рынке - Ашық 
нарықтағы операциялар жөніндегі комитет

Коми тет по операциям на открытом рын ке Феде-
ральной резервной системы - Фе де рал дық сақтық 
қор жүйесінің ашық на ры ғын дағы операциялар 
жөніндегі комитеті

Комитет по планированию де нежной и платежной 
систем - Ақша жəне төлем жүйе ле рін жоспарлау 
жөніндегі комитет

Комитет по поглощениям и слияниям - Жұ ты лу мен 
қосылу жөніндегі комитет (Ұлыбритания)

комитет по приему новых членов - жаңа мүшелер 
қабылдау жөніндегі комитет

Комитет по при своению ценным бумагам стандарт-
ных номеров и кодов - Бағалы қа ғаз дар ға стан дарт-
тық нөмірлер мен кодтар беру жөніндегі комитет

Комитет по процентам и дивидендам - Па йыз дар мен 
дивидендтер жөніндегі комитет (АҚШ)

комитет по разработке принципов учета - есеп қағи-
датын əзірлеу жөніндегі комитет

Комитет по ре гистрации акций на Нью-Йоркской 
фондовой бирже - Нью-Йорк қор биржасында ак-
ция ларды тіркеу жөніндегі комитет

Комитет по регулированию выпуска ценных бу маг 
- Бағалы қағаздар шығарылымын реттеу жөніндегі 
комитет

Комитет по реоргани зации - Қайта құру жө нін дегі 
комитет

комитет по сбору средств - қаражат жинау жө ніндегі 
комитет

Комитет по слияниям и поглощениям - Қо сылу мен 
жұтылу жөніндегі комитет

комитет по стандартам финансового учета - қар  жы 
есебінің стандарттары жөніндегі комитет

Комитет по трастовым операциям - Се нім гер лік опе-
рациялар жөніндегі комитет 

Комитет по унификации про цедур идентификации 
ценных бумаг - Бағалы қа ғаз дар ды сəйкестендіру 
рəсімдерін бірегейлендіру жөніндегі комитет

комитет по управлению имуществом - мү лік ті бас-
қару жөніндегі комитет

комитет по управлению рисками - тə уе кел дік ті бас-
қару жөніндегі комитет

комитет президентов центральных банков со-
общества - қоғамдастықтың орталық банкілері 
президенттерінің комитеті

Комитет развития МБРР - Халықаралық жаңғыру 
жəне даму банкінің даму комитеті

Комитет развития МВФ - Халықаралық валюта 
қорының даму комитеті

Комитет расчетной палаты - Есеп айырысу палатасы 
комитеті

Комитет регистрационной службы - Тіркеу қызметі 
комитеті

Ко митет содействия развитию - Дамуға жəрдемдесу 
комитеті

комитет тендерный - тендерлік комитет 
Комитет управляющих центрального банка - Орта-
лық банк басқарушыларының комитеті

комитет учредительный - құрылтай комитеті
Ко митет Федеральной резервной системы по опера-
циям на открытом рынке - Федералдық сақтық қор 
жүйесінің ашық нарықтағы операциялар жөніндегі 
комитеті

комитет финансовый - қаржы комитеті
Комитет фон довой биржи - Қор биржасының комитет
комитет фондо вой биржи, ответственный за рас-
смотрение заявок на котировку цен ных бумаг 
- қор биржасының бағалы қа ғаз дар белгіленіміне өті-
нім ді қарауға жауапты комитеті 

Комитет фондовой биржи по листингу - Қор бир жа-
сы ның листинг жөніндегі комитеті

комитет экономический - экономикалық комитет
Комитет ЭСКАТО по статистике - ЭСКАТО-ның ста-
тистика жөніндегі комитеті 

коммерция - коммерция, сауда, пайдақорлық (кə сіп-
кер лік қызмет: сауда жəне сауда-дел дал дық қызмет, 
тауарлар мен көр се ті ле тін қызметтерді сату неме-
се сатуға қатысу)

коммерческая банковская деятельность за рубежом 
- шетелдегі коммерциялық банк қызметі

коммерческая бумага, продаваемая непосредствен-
но инвесто рам - тікелей ин вес тор лар ға сатылатын 
коммерциялық қағаз

коммерческая бумага “самурай” - “самурай” ком мер-
ция лық қағазы (Жапония)

коммерческая ипотека - коммерциялық ипотека
коммерческая кредитная компания - ком мер циялық 
кредит компаниясы 

коммерческая наценка - коммерциялық үс те ме баға
коммерческая недвижимость - коммерция лық жыл-
жымайтын мүлік

коммерческая сделка - коммерциялық мəміле 
коммерческая система - коммерциялық жүйе
коммерческая ссуда - коммерциялық несие (қысқа 
мерзімді банк несиесінің бір түрі)

коммерческая структура - коммерциялық құрылым
коммерческая тайна - коммерциялық құпия
коммерческая учетная ставка - коммерция лық есеп 
мөлшерлемесі

ком мерческая финансовая компания - ком мер ция-
лық қаржы компаниясы

коммерческие бумаги - коммерциялық қа ғаз дар (не гі-
зі нен өнеркəсіптік корпорациялар, қо ғам дық пайда-
лану кəсіпорындары, қаржы компаниялары мен банк-
тер шығаратын қыс қа мерзімді бағалы қағаздар)

ком мерческие бумаги, размещаемые ди лерскими 
фирмами - дилерлік фирмалар орналастыратын ком-
мер ция лық қағаздар
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коммерческие бумаги с доходом, индексированным 
относительно курса доллара - доллар бағамына қа-
тыс ты табысы индекстелген коммерциялық қағаздар

коммерческие векселя - коммерциялық вексельдер
коммерческие кредиторы - коммерциялық несиегерлер
коммерческие накладные расходы - ком мер ция лық 
үстеме шығыс

коммерческие операции - коммерциялық операциялар 
(кең мағынада: кез келген кə сіп кер лік операциялар, 
бизнес-операциялар; тар ма ғы на да: сатып алу-сату 
сауда операциялары)

коммерческие операции с акциями - акция лар мен 
жасалатын коммерциялық опера циялар

коммерческие расходы - коммерциялық шығыс
коммерческие счета - коммерциялық шоттар
коммерческие ценные бумаги - коммерция лық баға-
лы қағаздар

коммерческие ценные бумаги “самурай” - ком мер-
ция лық “самурай” бағалы қағаздары

коммерческий аккредитив - коммерциялық аккре-
дитив

коммерческий банк - коммерциялық банк
коммерческий банк для Северной Европы (Эйро-
банк) - Солтүстік Еуропаға арналған коммерциялық 
банк (Эйробанк)

коммерческий банк, специализирующийся на 
кредитовании мелких предприятий и населения 
- ұсақ кəсіпорындар мен тұрғын халықты не сие  лен ді-
ру ге мамандандырылған коммерциялық банк

коммерческий банкинг - коммерциялық банкинг 
коммерческий банковский кредит - коммер ция лық 
банк кредиті

коммерческий вексель - коммерциялық вексель
коммерческий год - коммерциялық жыл
коммерческий дебитор - коммерциялық дебитор
коммерческий директор - коммерциялық директор
коммерческий договор - коммерциялық шарт (2 күн-
нен 270 күнге дейінгі мерзімде орындалатын қысқа 
мерзімді міндеттемелер)

коммерческий долг - коммерциялық борыш
коммерческий дом - коммерциялық үй
коммерческий заем - коммерциялық қарыз (айналым 
қаражатына маусымдық қа жет ті лік ті қар жы-
лан ды ру ға арналған жа ңар тыл ған қысқа мерзімді 
қарыз)

коммерческий кассир - коммерциялық кассир
коммерческий код - коммерциялық код
коммер ческий кредит - коммерциялық кредит
коммерческий кредит без документарного оформ-
ления - құжаттамалық ресімдеусіз коммерциялық 
кредит

коммерческий кредит в форме открытого счета - 
ашық шот нысанындағы коммерциялық кредит

коммерческий кредитор - коммерциялық несиегер
коммерческий отчет - коммерциялық есептеме (есеп 
беру)

коммерческий ре гистр - коммерциялық тіркелім

коммерческий риск - коммерциялық тəуекел
коммерческий слиток - коммерциялық құйма
коммерческий счет - коммерциялық шот
коммерческий счет-фактура - коммерциялық шот-
фактура

коммерческий учет - коммерциялық есеп
коммерческий чек - коммерциялық чек 
коммерческое агентство - коммерциялық агенттік
коммерческое кредитование - коммерциялық несие-
лендіру

коммерческое предприятие - коммерциялық кəсіп-
орын

коммерческое представительство - коммерциялық 
өкілдік

комминглинг - комминглинг (клиенттерге тиесілі 
бағалы қағаздарды фирмаға тиесілі бағалы қағаз-
дар мен араластыру) 

коммунальные акции - коммуналдық акциялар
коммунальные боны - коммуналдық бона
коммунальные облигации - коммуналдық облига-
циялар

коммунальные платежи - коммуналдық төлемдер
коммунальные сберегательные кассы - комму нал-
дық жинақ кассалары

коммунальный банк - коммуналдық банк
коммунальный заем - коммуналдық қарыз
комната дилерская - дилер бөлмесі, делдал бөлмесі
комната, в которой работа ют дилеры по ценным бу-
магам - бағалы қағаздар жөніндегі дилерлері жұмыс 
істейтін бөлме

компании, си стематически выпускающие ком-
мерческие бумаги - жүйелі түрде ком мер циялық қа-
ғаз дар шығарушы компания

компания, акции кото рой котируются на рынке - ак-
ция ла ры ның бағасы нарықта белгіленетін ком па ния

компания, акции кото рой котируются на фондо-
вой бирже - акцияларының бағасы қор биржасында 
белгіленетін компания

компания акционерная - акционерлік компания
компания, ведущая валютные операции - валюталық 
операциялар жүргізуші компания

компания, веду щая операции с фондовыми ценно с-
тями - қор құндылықтарымен операциялар жүр гі зу-
ші компания

компания взаимного кредитования - өзара несие лен-
діру компаниясы

компания, владеющая ак циями других компаний 
на началах доверительной собственности - се нім-
гер лік меншік негізінде бас қа компаниялардың ак-
ция ларын иеленуші компания

компания, внесенная в курсовой бюллетень - бағам-
дық бюллетеньге енгізілген компания

компания “Дан энд Брэдстрит” - “Дан энд Брэд-
стрит” компаниясы (АҚШ корпорациялары туралы 
ақ па рат жинаушы)

компания девелоперская - девелоперлік компания 
(қарыз қаражаты, инвестициялық немесе мен шік ті 
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қа ра жат есебінен объект құрылысын ұйым дас ты-
ра тын компания)

компания дилерская - дилерлік компания
компания для частных инвестиций в Азии - Азия да-
ғы жеке инвестицияларға арналған компания

компания, зарегистрированная на фондо вой бирже 
- қор биржасында тіркелген компания

компания инвестиционная - инвестициялық компа-
ния (меншікті бағалы қағаздар шы ға ру жолымен 
жекеше инвесторлардың ақ ша лай қаражатын шо-
ғыр лан ды ру ға, оны пайда алу мақсатымен өз еліндегі 
не шетелдегі кə сіп орын дар дың акциялары мен об-
лигацияларына орналастыруға маманданған қаржы-
кредит мекемелері)

компания коммерческого кредита - коммер циялық 
кредит компаниясы

компания консалтинговая - консалтингілік компа-
ния, кеңес беруші компания, са ба ғат тық компания 
(нарықтарды зерттеу жəне болжау, маркетингілік 
бағдарламаларды əзір леу, жобалардың тиімділігін 
бағалау, ұйым дық құ ры лым дар ды құру жəне түр-
лен ді ру, дағдарысты жағдайдан шығу жолдарын 
іздестіру, объектілердің құнын бағалау жөніндегі, 
басқа да көптеген проблемалар бойынша қызметтер 
көрсететін компания)

компания материнская - бас компания, иегер компа-
ния, еге компания, төркіндес компания, түптөркін 
компания (басқа, еншілес компания акцияларының 
бақылау пакетін ие ле ну ші компания, холдингілік ком-
паниядан өз ге ше лі гі: нақты өндірістік қызметті өзі 
жүр гі зе ді)

компания объединенных кредитных карточек 
(КОКК) - біріктірілген кредит карточкалары компа-
ниясы

компания, объединя ющая ссуды и переуступающая 
их другому кредитору - кредитті біріктіруші жəне 
оны басқа несиегерге қайта ұсынушы компания

компания, опериру ющая на фьючерсном рынке для 
страхования рисков - тəуекелді (қатерді) сақ тан-
ды ру үшін фьючерстік на рық та операция жасаушы 
компания

компания оценочная - бағалау компаниясы
компания по кредитованию недвижимос ти - жыл-
жымайтын мүлікті несиелендіру жө нін де гі компания

компания по оценке кредита - кредитті ба ға лау жө-
нін дегі компания

компания, получа ющая кредит - кредит алушы ком-
пания

компания потребительского кредита - тұ ты ну шылық 
кредит компаниясы 

компания потребитель ского кредита, получившая 
лицен зию на проведение операций - операциялар 
жүргізуге лицензия алған тұтынушылық кредит ком-
паниясы

компания при Лондонской фондовой бир же, в кото-
рую переводятся акции в процессе расчетов через 
систему ТАЛИСМАН и из которой берутся цен-

ные бумаги для исполнения при казов на покупку 
- Лондон қор биржасының жанындағы ТАЛИСМАН 
жүйесі арқылы есеп айырысу үдерісінде акциялар ау-
дарылатын жəне одан сатып алу жөніндегі бұйрықты 
орындау үшін бағалы қағаздар алынатын компания

компания, приобре тающая активы другой компа-
нии - басқа компанияның активтерін алушы 

компания проверки и гарантирования права соб-
ственности - меншік құқығын тексеру жəне ке піл-
ден ді ру компаниясы

компания, распоряжающаяся акциями своих кли-
ентов - өз клиенттерінің акцияларына өкім жүргізуші 
компания

компания с высокой долей заемных средств - қарыз 
қаражатының үлесі жоғары компания

компания с неограниченной ответственностью - 
жауапкершілігі шектеусіз компания 

компания с ограниченной ответственностью - 
жауап кершілігі шектеулі компания

компания с ограниченной ответственностью по 
гарантиям - кепілдіктер бойынша жауапкершілігі 
шектеулі компания

компания с ограниченным правом выпуска акций - 
акциялар шығару құқығы шектеулі компания

компания с ограниченными акциями - ак циялары 
шектеулі компания

компания с одним владельцем - бір ие ле ну ші ден 
тұратын компания

компания с относительно высокой степенью долго-
вой зависимости - борышқорлық тə уел ді лі гі бір ша-
ма жоғары деңгейдегі компания

компания, созданная актом парламента - парламент 
актісімен құрылған компания

компания, созданная банком с целью управления 
ценны ми бумагами их настоящих владель цев - 
банк бағалы қағаздарды олар дың нағыз иелерінің 
бас қа руы мақсатымен құр ған компания

компания, специализиру ющаяся на использовании 
товаров, предназначенных для погашения сальдо 
в двусторонней торговле - екі жақты саудада қал-
дық ты өтеу ге ар нал ған тауарларды пайдалануға ма-
ман дан ды рыл ған компания

компания, специа лизирующаяся на товарообмен-
ных операциях - тауар айырбастау операцияларына 
маманданған компания

компания страхования права собственности - мен-
шік құқығын сақтандыру компаниясы

компания финансирования продаж - сатып алуды 
қар жыландыру компаниясы

компания финансирующая - қар жы лан ды ру шы ком-
пания

компания финансовая - қаржы компаниясы
компания фи нансовой информации, публикую щая 
индексы Доу-Джонса - Доу-Джонс индекстерін жа-
риялайтын қаржы ақ па ра ты компаниясы (АҚШ)

компания финансово-промышленной группы - 
қаржы-өнеркəсіп тобының компаниясы
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компа ния “Чек энд кредит клиринг”, специали-
зирующаяся на чековых расчетах и кредитном 
клиринге - чектік есеп айырысу жəне кредиттік 
кли  рин гі ге маманданған “Чек энд кредит клиринг” 
компаниясы

компания эмиссионная - эмиссиялық ком пания
компания-гарант - кепілгер-компания
компания-держатель - ұстаушы компания (басқа ком-
паниялар акцияларының бақылау пакетін иеленуші)

компания-клиент банка, являющаяся эмитентом 
ценных бу маг - банктің бағалы қа ғаз дар ды шы ға ру-
шы болып табылатын клиент-компаниясы

компания-посредник - делдал компания
компания-цедент - цедент-компания (1. вексель не өзге 
міндеттеме бойынша ақша алу құ қы ғын басқа тұл-
ға ға беруші тұлға; 2. қуы ным ды сақтандыру жолы-
мен аударатын сақтандырушы)

компания-эмитент - эмитент-эмитент
компаундинг - компаундинг (ақша сомасының уа қыт-
қа қарай өсуі)

компенсацион ная плата за кредит наличными - 
қолма-қол ақшалай кредит үшін өтем ақы

компенсационная сделка - өтемақылық мəміле, өтем-
дік мəміле

компенсационная сделка на безвалютной основе - 
валютасыз төлем негізіндегі өтем ақы лық мəміле

компен сационное официальное финансиро вание - 
өтемақылық ресми қаржыландыру (төлем тең ге рі мі-
нің тапшылығы)

компенсацион ное соглашение - өтемақылық келісім 
(кəсіпорынның кредиті есебінен өндірілетін тауар-
лармен кредитті өтеу туралы келісім; тауарды са-
тып алушы оның құнын басқа тауар жеткізілімімен 
төлейтін сыртқы сауда түрі)

компенсацион ное финансирование - өтем ақы лық 
қаржыландыру

компенсационные выплаты - өтемақылық төлемдер, 
өтемдік төлемдер (бұрынғы шеккен шығасының, 
келтірілген зиянның орнын тол ты ру ға тиіс кез кел-
ген төлем; ең бек құ қы ғын да: қызметкерлерге еңбек 
мін дет те рін орындауға байланысты, мыс., іссапар 
кезінде - тəуліктік ақы, пəтерақы, не басқа жерге 
жұмысқа ауыстыру кезінде қосымша шы ғын ның ор-
нын толтыру, мыс., біржолғы жəрдемақы)

компенсационные выплаты по льготам, установ-
ленным законодательством - заң дар да белгіленген 
жеңілдіктер бойынша өтем ақы төлемдері

компенсационные кредиты Международного ва-
лютного фонда - Халықаралық валюта қорының 
өтемақылық кредиті

компенсационные пошлины - өтемақылы баж
компен сационные принципы биметаллизма - өтем-
ақы лы биметаллизм қағидаты

компенсационный - өтемақылы
компенсационный аккредитив - өтемақылық аккре-
дитив

компенсационный баланс - өтемақылық тең ге рім 
(талап етілмелі салым түріндегі тең герім)

компенсационный заем - өтемақылық қарыз
компенсационный кредит - өтемдік кредит, 
өтемақылы кредит (Халықаралық валюта қоры өзіне 
мүше елдерге экспорттық тү сім нің қысқаруын өтеу 
үшін 3-5 жыл мерзімге бе ре тін кредит түрі)

компенсационный кредит международного фонда - 
халықаралық қордың өтемақылы кредиті

компенсационный курс - өтемдік бағам, өтем ақылық 
бағам

компенсационный налог - өтемдік салық, өтемақылы 
салық

компенсационный оста ток - өтемақылық қалдық
компенсационный остаток на депозитном счете - 
депозиттік шоттағы өтемақылық қалдық 

компенсационный остаток счета в банке - банкідегі 
шоттың өтемдік қалдығы

компенсацион ный платеж - өтемақылық төлем
компенсацион ный принцип денег - өтем ақы лы ақша 
қағидаты

компенсационный счет - өтемақылық шот
компенсационный фонд - өтемақылық қор
ком пенсационный фонд Лондонской фондовой бир-
жи - Лондон қор биржасының өтемақылық қоры

компенсационный характер кредита - кре дит тің 
өтемдік сипаты, кредиттің өтемақылы сипаты

компенсация - өтем, өтемақы, қарымақы, қа  рым та 
(1. шығасының, залалдың, шы ғын ның орнын толты-
ру, борышты қайтару; 2. бир жа лық операцияларда: 
банкіге не биржалық агентке бағалы қағаздар мен 
валюталарды сатып алу жөніндегі бұрын берілген 
нұс қау ға сəйкес соманың орнын толтыру; сыртқы 
саудада: бір тауарларды сатып алудың орнын басқа 
жеткізіліммен толтыру (баспа-бас айырбас) дегенді 
білдіреді)

компенсация валютная - валюталық өтемақы
компенсация денежная - ақшалай өтемақы (жұмыс-
шы лар ға, қызметшілерге заңда белгіленген жағ дай-
да төленетін өтемақы)

компенсация дефицита - тапшылықтың өтемақысы, 
тапшылықтың есесін толтыру

компенсация долга - борыштың өтемақысы
компенсация долгового требования - борыштық та-
лап өтемақысы

компенсация за обесцененные деньги - құнсызданған 
ақша үшін өтемақы төлеу

компенсация за убытки - залал үшін өтемақы 
компенсация за ущерб - нұқсан үшін өтемақы
компенсация инфляционных потерь денег - ақша-
ның инфляциялық шығасысын өтеу

компенсация кредита поставками продукции - кре-
дит ті өнім жеткізіп беру арқылы өтеу

компенсация налогов - салықтардың өтем ақы сы
компенсация продавца цен ных бумаг без покрытия 
покупкой фьючерсного контракта - фьючерстік ке-
лі сім шарт ты сатып алумен өтелмейтін бағалы қа ғаз-
дар ды сатушының өтемақысы
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компенсация убытков - залалдың өтемі (сақ та ну -
шы  ға сақ тан дыру оқиғасы бас тал ған ға дейін сақ-
тан ды ру тə уе кел ді гі нен аспайтын мөлшерде өтем 
төлеу)

компенсация эквивалентная - баламалы өтемақы
компенсирование расходов - шығыстың орнын тол-
тыру

компенсирование убыток - залалдың орнын толтыру, 
залалдың есесін өтеу

компенсированная стои мость - орны толтырылған құн
компенсированное изменение цен - бағаның өтемдік 
өзгеруі

компенсированный дол лар - орны толтырылған 
доллар

компенсировать - өтемақы төлеу, орнын толтыру
компенсировать вклад - салымның өтемақысын төлеу
компенсировать изъя тие депозитов - депозиттер 
алудың өтемақысын төлеу

компенсировать риск - тəуекелдің өтем ақы сын төлеу
компенсировать ухудшение валют ных резервов - 
валюталық сақтық қордың өтем ақы сын төлеу

компенсируемые вычеты - өтемақы төле не тін 
шегеріс

компенсирующая по зиция - өтемақысы тө ле не тін 
жайғасым

компенсирующие кассовые операции - өтем дік 
кассалық операциялар

компенсирующие срочные операции - өтем дік 
мерзімді операциялар 

компенсирующий баланс - өтемдік теңгерім
компенсирующий банк - өтемақы төлеуші банк
компенсирующий метод начисления износа - тозуды 
есептеудің өтемақы төлеу əдісі

компенсирующий пла теж - өтемақылық төлем
компетентный государственный орган - құ зы ретті 
мемлекеттік орган

компетентный орган - құзырлы орган, құ зы рет ті орган
компетенция - құзырет (басқарушы органның, лауа-
зымды адамның заң жүзінде белгіленген өкі лет тік-
те рі нің жиынтығы)

компетенция арбитража - арбитраждың құ зы ре ті, 
төрелік соттың құзыреті

компетенция арбитражной комиссии - ар бит раж дық 
комиссияның құзыреті, төрелік сот комиссиясының 
құзыреті 

компетенция в кредитном обслуживании - кредит 
беруге қызмет көрсетудегі құзырет

компетенция суда - соттың құзыреті
компетенция финансовая - қаржылық құзырет
комплаенс - комплаенс, келісім (сұратуға немесе нұс-
қау ға сəйкес іс-қимыл жасау; мо йын ұсыну, бағыну; 
кешенді депозитарлық əре кет; сəйкес келуді тексеру 
атқарымын жү зе ге асырушы бөлімше)

комплаенс банковской деятельности - банк қыз ме ті-
нің комплаенсі

комплаенс-контроль - комплаенс-бақылау (банк 
қыз ме ті нің қаржы нарығында осы салада қол да ны-

ла тын заңнамаға сай келуін бақылау, оның негізгі 
ба ғы ты кəсіптік жəне этикалық стандарттардың 
бұ зы луы салдарынан туындайтын құқықтық жəне 
ре  пу  та  ция лық тəуекелдіктерді барынша азайту)

комплаенс-управление рисками - комплаенс-тəуе кел-
ді басқару

комплекс - кешен (заттардың, іс-əре кет тер дің, құ-
бы лыс тардың не бір тұтас нəрсені құрайтын қа-
сиет тер дің жиынтығы)

комплекс вычислительных средств - есептеу құрал-
дарының кешені

комплекс депозитарный - депозитарийлік кешен
комплекс инвестиционный - инвестициялық кешен
комплекс мероприятий - іс-шаралар кешені
комплекс мероприятий в области экономики - эко-
номика саласындағы іс-шаралар кешені

комплекс мероприятий в области экономической 
политики - экономикалық саясат саласындағы іс-
шаралар кешені

комплекс мероприятий по финансированию - қар-
жы ландыру бойынша іс-шаралар кешені

комплекс налоговых мероприятий - салық іс-шара-
ла рының кешені

комплекс стимулирования - ынталандыру кешені
комплекс услуг - қызметтер көрсету кешені
комплексная депозитарная операция - кешенді депо-
зитарлық операция 

комплексная информа ция - кешенді ақпарат
комплексная налоговая проверка - салықтың кешен-
ді тексеруі, кешенді салықтық тексеру

комплексная программа - кешенді бағдарлама
комплексная сделка - кешенді мəміле
комплексные статьи калькуляции - калькуляцияның 
кешенді баптары

комплексный траст - кешенді сенім қоры
комплект - жинақтама, жинақталым
комплект векселей - вексельдердің жинақ тамасы
комплект документов - құжаттардың жинақ тамасы
комплект экземпляров переводного векселя - аудар-
ма вексель даналарының кешені

комплектование - жиынтықтау
комплектование документации - құжатта маны жиын-
тықтау

композитный чек - композиттік чек
композиционный процент - композициялық пайыз 

(операция барысында туындайтын қосындылы 
пайыз)

компонент - компонент, құрамдас бөлік, құ раш 
(бірдеңенің құрамдас бөлігі)

компонент счета текущих операций платежного 
баланса - төлем теңгерімі операциялары шотының 
компоненті 

компоненты платежного баланса - төлем тең гері мі-
нің компоненттері 

компромисс - ымыра (бір-біріне кеңшілік жасау жо-
лымен қол жеткен келісім)

компромиссное соглашение - ымыралы келісім
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компромиссное соглашение должника с кредитора-
ми - борышкердің несиегермен ымыралы келісімі

компромиссное соглаше ние между должником и 
кредито рами о льготах и обязательствах - же ңіл-
дік тер мен міндеттемелер туралы борышкермен жəне 
несиегермен ымыралы келісім

компромиссное урегулирование - ымыралы реттеу
компромиссные соглашения и договоренности 
при банкротстве - банкроттық кезіндегі ымыралы 
келісім мен уағдаластық

компьютеризация - компьютерлендіру (экономикада, 
шаруашылықта компьютерді қолдануды кеңейту 
үдерісі)

компьютеризация учета - есеп-қисапты компью тер-
лен діру

компьютеризованная система бухгалтерского учета 
- компьютерлендірілген бухгалтерлік есеп жүйесі

компьютерный банк данных о фирмах-членах на 
Нью-Йоркской фондовой бирже - Нью-Йорк қор 
биржасындағы мүше-фирмалар туралы деректердің 
компьютерлік қоры

компьютерный взлом - компьютерлік бұзып-жару, 
компьютерлік сұғанақтық (жеке пайда алу, мыс.,банк 
шоттарынан ақша алу мақ са  ты мен компьютерлік 
желіге рұқсатсыз кіру)

компьютерный вирус - компьютерлік вирус (пайда-
ланушыдан жасырын жəне оның қалауынсыз өз-
ді гі нен көбейіп, таралып, ЭЕМ-нің бағдарламалық 
қам та ма сыз ету қабілетін бұза алатын ЭЕМ 
бағдарламасы) 

конвенциональный штраф - шарттық айыппұл 
(конвенцияға қатысушы басқа қатысушылардың 
шарт талабын орындамауы немесе бұзуы салдары-
нан шеккен зиянның орнын толтыру)

конвенционная ипотека - конвенциялық ипотека, ке лі-
сім шарт тық ипотека (азаматтық ипотекалық қарыз)

конвенционная цена - конвенциялық баға, келісім-
шарттық баға

конвенционный тариф - конвенциялық тариф
конвенционный факторинг - конвенциялық фак-
торинг, келісімшарттық факторинг (банктердің, 
фактор-компаниялардың клиенттерге қаржылық 
қыз мет көрсетуінің əмбебап жүйесі)

конвенция - конвенция, келісімшарт, бəтуалы келісім 
(1. елдердің үкіметтері деңгейіндегі халықаралық 
шарт, мұнда сауданың, ақша айналысының, еңбек 
қатынастарының, салық пен баж алымын өндіріп 
алудың, экспортталатын жəне импортталатын 
өнімге, тауарлар мен көрсетілетін қыз мет тер ге 
баға белгілеудің келісілген ортақ ере же ле рін сақтау 
көзделеді; 2. түрлі кə сіп орын дар, фирмалар арасын-
да өткізу, өндіру, тапсырыстарды бөлісу сияқты 
мəселелерді реттеу үшін жасасылатын шарт)

конвенция монетная - мəнет келісімшарты, шақа 
келісімшарты

Конвенция по банковскому секрету - Банк құпиясы 
жөніндегі конвенция

конвенция по де нежным вопросам - ақша мə  се  ле  ле рі 
жөніндегі келісімшарт (конвенция)

Конвенция по кредиту - Кредит жөніндегі конвенция
конвенция по ценам - баға жөніндегі ке лі сім шарт
конвергенция - конвергенция, жуықтау, жуық та-
су, жуықтама (түрлі экономикалық жү йе лер дің 
жақындауы, олардың ара сын да ғы айыр машы лық-
тар дың жойылуы; қосылу, тұ рақ ты тепе-теңдік 
жəне даму жағына қарай жақындау)

конвергенция по банковскому секрету - банк құ пия-
сы жөніндегі конвергенция (бірқатар елдердің банк 
шоттарының құпиялығын сақтау туралы мемлекет 
аралық шарты)

конвергенция по кредиту - кредит жөніндегі конвер-
генция 

конвергенция экономическая - экономика лық кон-
вергенция

конверсионная долговая облигация - кон вер сия лық 
борышқорлық облигация, айырбасталымдық бо рыш-
қор лық облигация

конверсионная льго та - конверсиялық жеңілдік
конверсионная премия - конверсиялық сый лық ақы, 
айырбасталымдық сый лық ақы (айыр басталатын 
бағалы қағаз ак ция лар дың бағасы айырбастауға 
негізделген на рық тық бағадан асып түсетін сома; 
облигацияларды өтеу мерзімі басталғанға дейін са-
тып алғаны үшін төленетін сыйлықақы)

конверсионная стоимость - айырбасталым құны 
(1. кең мағынада: бірінен екіншісіне өзгеру жолы-
мен жасалатын баға; 2. айыр басталатын бағалы 
қағаздарда: бағалы қа ғаз дар жай акцияларға айыр-
басталуы мүм кін баға)

конверсионная цена - конверсиялық баға
конверсионная эмиссия - конверсиялық эмиссия
конверсионные валютные операции - кон вер сия лық 
валюта операциялары, айыр бас та лым дық валюта 
операциялары

конверсионные операции - айырбасталым операция-
лары (валюталарды айырбас тау, сатып алу-сату; 
бағалы қағаздарды айыр бас тау ға, бір бағалы қа-
ғаз ды екін ші сі не ауыстыруға, мыс., қысқа мер зім ді 
мін  дет  те ме лер ді ұзақ мерзімді мін дет те ме лер ге 
ауыс тыруға байланысты операциялар)

конверсионные ценные бумаги - айырбасталымды 
бағалы қағаздар

конверсионный заем - конверсиялық қарыз
конверсионный коэффициент - кон вер сия лық коэф-
фициент (конверсия кезінде əр бір айырбасталатын 
облигацияға не ар тық шы лық ты акцияға қанша жай 
акция айырбас талатынын айқындайтын қатынас)

конверсионный паритет - конверсиялық тепе-теңдік, 
айырбасталым тепе-теңдігі (айырбасталатын ба ға-
лы қағаз құндылығы тең жай акцияға айырбаста-
луы мүмкін жай акцияның бағасы) 

конверсия - конверсия, айырбастау, айырбасталым; 
жаңғырту (1. жалпы мағынада: айырбастау, айнал-
дыру, қайта есептеу; 2. орта мерзімді банк кредитін 
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жаңғырту; 3. облигацияларды эмитент акциялары-
на айырбастау; 4. бір валютаны екінші ва лю та ға 
айырбастау, ел ішінде валютаны ал  тын ға айырба-
стау мүмкіндігі; 5. өзара қа рыз қорының акцияларын 
ақы алмай бір ың ғай отбасына табыстау; 6. бағалы 
қа ғаз дар ды бір валютадан екінші валютаға қай-
та бағалау; 7. қайсыбір міндеттемелерді жа ңа лау; 
8. бұ рын берілген кредиттің ақы сын төлеу шарт-
тары туралы қайтадан шарт жасасу; 9. айырбас-
талатын мін дет те ме лер ді акцияларға айырбас тау; 
10. сақ тан ды ру да: қысқа мерзімді сақ тан ды ру ды 
өмір лік сақтандыруға ауыстыру; 11. əс ке ри өн ді ріс-
тің азаматтық өндіріске кө ші рі луі)

конверсия активов - активтер айырбасталымы 
(кредитті өтеу нұсқасы ретінде)

конверсия акционерного капитала - акцио нерлік ка-
питалды айырбастау

конверсия арбитражная - арбитраждық айырбасталым
конверсия бухгалтерского учета - бухгал тер лік есепті 
ауыстыру‚ бухгалтерлік есепті жаңғырту

конверсия в финансах - қаржы-қаражаттағы айырбас-
талым

конверсия валютная - валюталық айырбасталым 
конверсия валюты - валютаны айырбастау (бір ва-
лютаны екінші валютаға ағымдағы бағам бойынша 
айырбастау)

конверсия внешнего долга - сыртқы борышты жаң-
ғыр ту (сыртқы берешектің жалпы шамасын қыс-
қар ту жəне сыртқы борышқа қызмет көрсету 
шарттарын жеңілдету құралы)

конверсия государственного займа - мем ле кет тік қа-
рыз ды жаңғырту (мем ле кет тің борышты не борыш 
бойынша пайызды тө леу ге байланысты шы ғы нын 
қысқарту мақ са ты мен мемлекеттік қарыздың бас-
тап қы шарттарын өзгерту)

конверсия займа - қарызхатты жаңғырту (бұрын шы-
ға рыл ған қарызхатты мерзімі мен қарыз пайызын 
өзгерту мақсатымен жаңасымен ауыстыру) 

конверсия сальдо в свободно конвертируемую ва-
люту - сальдоны еркін айырбасталымды валютаға 
ауыстыру

конверсия счета - шот конверсиясы
конверсия ценных бумаг - бағалы қағаздарды айыр-
бастау

конверт с почтовым жиросчетом - пошталық жиро-
шоты бар хатқалта

конвертабельные ак ции - айырбасталымды акциялар 
(басқа акцияларға айырбастауға болатын)

конвертация - айырбастау; жаңғырту; конверсиялау 
(1. бір нəрсені екінші нəрсеге айырбастау, ауысты-
ру; 2. конверсиялау, бірдеңені бір күйден-екінші күйге 
көшіру)

конвертация акций - акцияларды айырбас тау (бір са-
нат та ғы акцияларды екінші са нат та ғы ак ция лар ға 
ауыстыру)

конвертация валюты - валютаны айырбастау (ақ ша-
ны бір валютадан екінші валютаға айырбастау) 

конвертация денежных средств - ақшалай қаражатты 
айырбастау

конвертация долларов в другую валюту - долларды 
басқа валютаға айырбастау

конвертация наличных денежных обязательств 
в резервную валюту - қолма-қол ақшалай 
міндеттемелерді сақтық қор валютасына айырбастау

конвертация облигаций в акции - облигацияларды 
акцияларға айырбастау

конвертация ценных бумаг - бағалы қағаздарды 
айыр бастау

конвертизационная стоимость ценных бумаг - баға-
лы қағаздардың айырбасталым құны

конвертирование - айырбастау
конвертирование акций - акцияларды айырбастау, 
акциялардың айырбасталымы

конвертирование валют - валюталарды айыр бастау
конверти рование иностранной валюты - шетелдік 
валютаны айырбастау

конвертирование ценных бумаг - бағалы қа ғаз дарды 
айырбастау

конвертировать - айырбастау
конвертировать в валюту - валютаға айырбастау
конвертировка валюты - валютаны айыр бастау
конвертируемая валюта - айырбасталатын валюта
конвертируемая вторичная закладная - айырбаста-
лымды қайталама кепілпұл

конвертируемая дебентура с высокой премией - 
сыйлықақысы жоғары айырбасталымды дебентура 
(сыйлықақысы жоғары, жай акцияларға айырбаста-
латын ұзақ мерзімді облигация)

конвертируемая обли гация - айырбасталатын обли-
гация

конвертируемая облигация с нулевым купоном - 
нөл купонды айырбасталатын облигация

конвертируемая привилегированная акция - айыр-
басталымды артықшылықты акция

конвертируемая ссуда - айырбасталатын несие
конвертируемая цена - айырбасталым бағасы, айыр-
басталымды баға

конвертируемая цена ценных бумаг - бағалы қағаз-
дар дың айырбасталымды бағасы

конвертируемая ценная бумага с нулевым купоном 
- нөл купонды айырбасталымды бағалы қағаз

конвертируемое долговое обязательство - айыр-
басталатын борышкерлік міндеттеме

конвертиру емое краткосрочное обязательство с из-
меняющейся процентной ставкой - пайыздық мөл-
шер ле месі өзгермелі айырбасталатын қысқа мерзімді 
міндеттеме

конвертируемость - айырбасталымдылық, ауыс ты-
рым ды лық, айналымдылық (1. кең мағынада: ва лю-
та ның кез келген басқа валютаға айырбас талуы; 
2. қа ғаз ақшаның алтынға айырбасталу мүм кін ді гі; 
3. ба  ға лы қағаздар нарығында: акциялар мен об ли-
га ция лар дың жай не артықшылықты ак ция лар ға 
айналымдылығы)
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конвертируемость валюты - валютаның айыр бас та-
лым дылығы

конвертируемость валюты в золото - валютаның 
алтынға айырбасталымдылығы 

конвертируемость тенге - теңгенің айырбасталым ды-
лығы

конвертируемые акции - айырбасталымды акциялар
конвертируемые валю ты - айрыбасталымды валю-
талар

конвертируемые деньги - айырбасталымды ақша
конвертируемые облигации - айырбасталымды об-
лигациялар

конвертируемые обли гации, которые могут превра-
титься в обыкновенные акции - жай акцияларға 
айнала алатын айырбасталымды облигациялар

конвертируемые привилегированные акции - 
артық шылықты айырбасталымды акциялар

конвертируемые фонды - айырбасталымды қорлар
конвертируемые ценные бумаги - айырбасталымды 
бағалы қағаздар

конвертируемые ценные бумаги с нулевым купоном 
- нөлдік купонды айырбасталымды бағалы қағаздар

конвертируемый - айырбасталатын
конвертируемый вексель - айырбасталымды вексель 
конвертируемый заем - айырбасталымды қарызхат 
конвертируемый ка питал - айырбасталымды капитал
конгломерат - конгломерат (1. экономиканың түрлі са-
лаларына тиесілі, өндірісті ті ке лей біріктіру жолы-
мен байланыспаған фир ма лар дың, компаниялардың 
өнеркəсіптік бірігу нысаны; 2. əртараптандырылған 
компания: өзінің құрамында түрлі бейіндегі бір қа-
тар кə сіпорындарды біріктіретін компания; 3. хол-
дин гі лік компания) 

конгресс экономический - экономикалық конгресс 
кондоминимум - кондоминимум (1. көп пə тер лі үй лер-
де тұрғын үй-жайларды мен шік те ну ші лер дің се рік-
тес ті гі; 2. белгілі бір аумақта мемлекеттік билікті 
екі не одан көп мемлекеттің бірлесіп жүзеге асы-
руы; 3. жылжымайтын мүліктің біртұтас кешені; 
4. бір объектіні, көбіне жылжымайтын мүлікті 
бірлесіп иелену)

кондор - кондор (кейбір Оңтүстік американ ел де рін де 
айналысқа түскен испан алтын ша қа сы)

кондотьер - кондотьер (банктің, трестің ба ға лы қа-
ғаз да рын“жедел” шығару кезінде олармен жария 
етілмеген байланыс)

кондуит - кондуит (биржада бағалы қа ғаз дар дың қа-
пыл шығарылымын тарату ке зін де гі банкпен, трес-
пен не басқа бір ұқсас ұйым мен жария етілмеген 
байланыс)

кондуитное финансирование - кондуиттік қар жы лан-
дыру (жобаны қаржыландыруға үшін ші тұлғалар 
ар қы лы жəрдемдесу үшін мем ле кет тік мекеменің 
ба ға лы қағаздар шығаруы)

конец месяца - айдың соңы
конец операционного дня - операциялық күн нің соңы 

(биржада)

конец повышения курса ценной бумаги - ба ғалы 
қағаз бағамын арттырудың аяқталуы

конец пре дыдущего финансового года - қол да ныс 
мерзімінің аяқталуы

конец следующего месяца - келесі айдың соңы (бир-
жада)

конец срока действия - қолданыс мерзімінің аяқталуы
конец текущего месяца - ағымдағы айдың соңы (бир-
жада)

конец финансового года - қаржы жылының аяқталуы
конечная дата - ақырғы күн, соңғы күн (фью черс тік 
шарттың орындалу күні)

конечное сальдо на счете - шоттағы ақырғы қалдық
конечный бенефициарий - ақырғы бенефициарий
конечный заемщик - соңғы қарызгер
конечный плательщик - ақырғы төлемші
конечный финансовый результат - қар жы ның түп кі-
лік ті нəтижесі, түпкілікті қар жы лық нəтиже

конкоррент - конкоррент (банктің тапсырыскерлер-
мен барлық операциялары ес ке рі ле тін бір ың ғай шот) 

конкурентная де вальвация (как средство борьбы за 
рынки) - бəсекелік құнсыздану (нарық үшін күрес 
құралы ретінде)

конкурентная заявка - бəсекелі өтінім
конкурентная позиция банка - банктің бə се ке лік 
жайғасымы 

конкурентная цена - бəсекелі баға
конкурентное ценообразование - бəсекелік баға 
белгіленімі (бəсекелесудің бағасын бас шы лық қа ала 
отырып өнімнің немесе көр се ті ле тін қызметтердің 
бағасын белгілеу)

конкурент ные торги - бəсекелі сауда-саттық
конкурентный лист - бəсекелік парақ (баға кестесі 
мен шарттар жазылған ком мер ция лық құжат)

“конкурентный профиль” - “бəсекелік бейін”
конкурентоспособная цена - бəсекелесуге қабілетті 
баға

“конку ренция и кредитный контроль” - “бə се ке 
жəне кредиттік бақылау” (Англия Бан кі нің ақша-
кредит саясаты жөніндегі ұсы ныс та ры пакеті)

конкурирующий биржевой маклер - биржа ның 
бəсекелесуші делдалы

конкурс инвестиционный - инвестициялық конкурс
конкурсная масса - конкурстық масса, кон курс тық 
жиын (дəрменсіз борышқордың несиегерлер арасын-
да бөлісу үшін конкурсқа түс кен мүлкі)

конкурсное размещение капитальных вложений 
- күрделі қаржы жұмсалымын кон курс тық орналас-
тыру

конкурсное распределение валютных ассигнований 
- валюталық қаражатты конкурстық негізде бөлу

конкурсное снижение цен - бағаны конкурс тық не гіз-
де төмендету

конкурсный кредитор - конкурстық несиегер (бо рыш-
қор ға мүліктік талаптары бар жəне кепілзаттық 
құқықтардың иесі емес жеке немесе заңи тұлға)

конкурсный управляющий - конкурстық басқарушы
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коносамент на груз, принятый к перевозке - та сы-
мал дау ға қабылданған жүк тің коносаменті (тауар-
дың тиелген-тиел ме ге ні не қарамастан оның та сы-
мал дау ға қа был дан ға ны жөніндегі қолхат-құжат)

коносамент с оговоркой - ескертпелі коносамент
консалтинг по вопросам инвестирования - инвести-
циялау мəселелері жөнінде ақыл-кеңес беру 

консалтинг финансово-экономический - қар жы-эко-
но микалық ақыл-кеңес беру 

консалтинговое обслуживание - кон сал тин гі лік қыз-
мет көрсету, ақыл-кеңес беру қыз ме тін көрсету

консенсуальная сделка - бəтуалы мəміле
консенсус - консенсус, бəтуа, бəтуаластық (халық ара-
лық жəне іскерлік кон фе рен ция лар ға, келіссөздерге 
қатысушылардың даулы мəселелер бойынша ортақ 
келісімге келуі)

консенсус об условиях экспортных кредитов - экс-
порт кредитінің шарттары туралы бəтуаластық

консервативное банковское управление - сақ та ным-
паз банк басқармасы

консервативное кредитование - сақтанымпаз несие-
лендіру

консервативные инвестиции - сақ та ным паз дық ин-
вестициялар

консервативные ссудодатели - сақтанымпаз несие 
беруші 

консерватизм - 1) кертартпалық, ескішілдік 
(қалыптасқан жұмыс нысандары мен əдіс те рі нен 
айнымаушылық, оларды сақ тау ға тырысушылық; 
ілгерішіл ба ғыт тар ға, озық жетістіктерге қарсы 
əрекет жа сау шы лық); 2) сақтанымпаздық

консерватизм в бухгалтерии - бух гал те рия да ғы 
сақтанымпаздық

консервация фонда - қорды сақтау
консигнация займов - қарызды ұластыру (қа рыз дарды 
мерзіміне байланысты өзгерту)

консигнация чеков - чектерді ұластыру 
консоли - консоли (1. Ұлыбританияда өтелу мерзімі 
көрсетілмеген бағалы қағаздар, олар бойынша пайыз 
төленеді; 2. сатып алуға жатпайтын үкіметтік 
бағалы қағаздар)

консолидация - ұзарту, нығайту, шо ғыр лан ды ру, 
топтастыру (1. алып-сатарлық акция лармен сауда 
жасаудан алынған пайданы пайдалану; 2. ұлттық 
валютаны жаңа ха лық ара лық акцияларға айырбас-
тау; 3. бух гал терлік есеп əдісі; 4. екі не одан көп 
фир   ма  лар  дың не компаниялардың қо сы луы, бі рі гуі; 
5. қыс қа мерзімді кредитті ұзақ мер зім ді кредитке 
өз гер ту; 6. бир жа лық ба ғам ды тиісті төмендеуден 
не жо  ға  ры лау дан кейін тұрақтандыру; 7. ак цио нер-
лік қо  ғам филиалдарының қар жы лық тең ге рім де рін 
бір жиын тық теңгерімге топтастыру)

консолидация акций - акциялар шо ғыр ла ны мы, ак-
ция ларды шоғырландыру (акционерлік қоғамның 
ор на лас ты рыл ған бірнеше акция ларын сол тұр пат-
та ғы жаңа акцияларға айырбастау)

консолидация бюджетов - бюджеттерді шоғыр лан ды ру

консолидация внешнего долга - сыртқы борышты 
шоғырландыру

консолидация внешнего займа - сыртқы қа рызды 
шоғырландыру

консолидация долга - борышты шоғыр лан дыру
консолидация займа - қарызды шоғыр лан дыру
консолидация закладной - кепілхатты топтас тыру
консолидация капитала - капиталды шо ғыр ландыру
консолидация счетов - шоттарды шоғырлан дыру
консолида ция текущей задолженности - ағымдағы 
берешекті топтастыру

консолидация ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар ды 
шоғырландыру

консолидирование долга - борышты шоғырландыру
консолидированная закладная - шоғыр лан ды рылған 
кепілхат

консолидированная рента - топтастырылған рента
консолидированная финансовая декларация - 
шоғыр ландырылма қаржы мағлұмдамасы

консолидированная финансовая отчетность - 
шоғыр ландырылма қаржы есеп-қисабы

консолидированная ценная бумага - топ тас ты рыл ған 
бағалы қағаз

консолидированные расходы - шо ғыр лан ды рылған 
шығыс, жиынтықталған шығыс

консолидированные фонды - топтастырылған қорлар
консолидированный - топтастырылған
консолидированный баланс - шоғырлан дыр ма тең ге-
рім (негізгі жəне еншілес қо ғам дар дың жалпы корпо-
рация шеңберіндегі қыз ме ті мен қаржы нəтижелері 
туралы жиын тық бухгалтерлік есеп-қисабы) 

консолидированный баланс банка - банк тің 
жиынтықталған теңгерімі, банктің шо ғыр лан дыр ма 
теңгерімі

консолидированный бюджет - шоғырлан дырылма 
бюджет

консолидированный бюджет государства - мемле кет-
тің шоғырландырма бюджеті, мем ле кет тің топ тас ты-
рыл ған бюджеті

консолидированный долг - топтастырылған борыш, 
шо ғыр ландырылма борыш (мем ле кет тік қарыз не-
гі зін дегі ұзақ мерзімді мем ле кет тік не қоғамдық 
борыш)

консолидированный заем - шоғыр лан ды рыл ма қарыз 
(басқа қарыздар мен борышқорлық міндеттемелерді 
ұштастырып, қайта қар жы ландыратын қарыз)

консолидированный кре дит - шоғыр лан ды рыл ған 
кредит

консолидированный отчет о прибылях и доходах - 
пайда мен табыс туралы шоғыр лан ды рылма есеп 

консолиди рованный правительственный заем - 
топтастырылған үкіметтік қарыз

консолидированный счет - шоғырлан ды рыл ма шот 
(компанияның барлық бөлімшелерінің бірлестік 
шең бе ріндегі өзара төлемдерді төлегеннен кейінгі 
жиын тық есептемесі)

консолидированный счет прибылей и убытков - 
пайда мен залалдың шоғырлаңдырма шоты
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консолидированный финансовый баланс - шоғыр-
лан дырылма қаржы теңгерімі

консолидированный фонд - топтастырылған қор
консолидированный, имеющий фор му облигации - 
облигация нысанында топ тас ты рыл ған

консолидирующий кредит - топтастырушы кредит
консоль - консоль (өтеудің ақырғы мерзімі жоқ об-
лигация)

консорциальные кредиты развивающимся странам 
- консорциумның дамушы елдерге беретін кредиті

консорциальные операции - консорциум операциялары
консорциальный банк - консорциумдық банк (бір не-
ше банктерге, қаржы компанияларына тиесілі ак-
цио нер лік тұрпаттағы бірлескен көп ұлттық банк 
кəсіпорны) 

консорциум - консорциум (1. бизнес са ла сын да ғы көп 
қаржы ресурстарын қажет ете тін нақты эко но-
ми ка лық міндеттерді‚ күр де лі жобаларды жүзеге 
асыру мақсатымен бірлескен қызмет туралы шарт 
не г і зінде біріккен заңи тұлғалардың (шаруашық жа -
ғы  нан тəуелсіз фирмалар мен басқа да кə сіп орын -
дар  дың‚ банктердің) уақытша тең құқықты ода ғы, 
бір лестігі; 2. түрлі фир ма лар дың, банктердің бел гі лі 
бір операция ларды жүргізу үшін өздерінің дер бес ті-
гін сақ тай отырып бірігуі; 3. ірі көлемдегі кредит 
беру не ірі қарыз бойынша облигациялар шы ға ру 
үшін біріккен банктер синдикаты)

консорциум банков (банковский) - банк консорциу-
мы (ірі банктердің бірі уақытша ұйым дастырған 
банктер тобы)

консорциум, ве дущий подписку на облигационный 
заем - облигациялық қарызға жазылысты жүргізуші 
консорциум

консорциум гарантийный - кепілдікті консорциум 
(алуан түрлі қызметтер жүр гі зе тін бір не ше кə сіп-
орын арасындағы мін  дет  тен  ген тə уе кел дік тер ді бө-
лі се тін жəне олар  дың өтелуін қамтамасыз ете тін 
ке   лі  сім)

консорциум дилеров - дилерлер консорциумы
консорциум для пре доставления займа - қа рыз беру 
үшін құрылған консорциум

консорциум инвестиционный - инвести ция лық кон-
сорциум 

консорциум по размещению ценных бумаг среди ин-
весторов - инвесторлар арасында бағалы қағаздарды 
орналастыру жөніндегі консорциум

консорциум, покупающий весь выпуск ценных 
бумаг для последующего размещения на рынке 
- кейіннен нарықта орналастыру үшін бүкіл бағалы 
қағаздар шығарылымын сатып алушы консорциум

консорциум эмиссионный - эмиссиялық консорциум
консорциум-гарант - кепілгер-консорциум (алынған 
кредитке кепілдік беретін же тек ші банк бастаған 
банктер тобы)

консорциумный банк - консорциумдық банк
константный долларовый план - констант тық доллар 
жоспары

“конструктивное” финансиро вание - “сындарлы” 
қаржыландыру

конструкционная ссуда - құрастырымдық несие, кон-
стру к ция лық несие (құрылыс шы ғы нын қар жы лан-
ды ру үшін берілетін қысқа мер зім ді несие)

консульские сборы - консулдық алым
консульский счет-фактура - консулдық шот-фактура
консультант владельца цен ных бумаг - бағалы қағаз-
дар ды иеленушінің кеңесшісі

консультант инвестиционный - инвестиция лық 
кеңесші

консультант инве стора - инвестордың ке ңес шісі
консультант отдела креди тов банка - банк кредиті 
бөлімінің кеңесшісі

консультант по вопросам бухгалтерского учета - 
бухгалтерлік есеп мəселелері жө нін де гі кеңесші

консультант по воп росам инвестирования - инвести-
циялау мəселелері жөніндегі кеңесші

консультант по вопросам налогообложения - салық 
салу мəселелері жөніндегі кеңесші

консультант по выпуску облигаций - облигациялар 
шығару жөніндегі кеңесші 

консультант по инве стициям - инвестиция жөніндегі 
кеңесші

консультант по налогам - салықтар жөніндегі кеңесші
консультант по фи нансовым вопросам - қаржы мəсе-
лелері жөніндегі кеңесші

консультант финансовый - қаржы кеңесшісі
консультант экономический - экономикалық кеңесші
Консультативная, согласи тельная и арбитражная 
служба - Кеңес берушілік, ке ліс ті ру ші лік жəне тө ре-
лік қызмет (Ұлыбритания)

консульта тивные услуги, оказываемые банком 
предприятиям - банк кəсіпорындарға көрсететін 
кеңес берушілік қызмет

консультации по вопросам инвестирования - инвес-
тициялау мəселелері жөнінде кеңес беру

консультации по операциям с недвижимостью - 
жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар жө-
нін де кеңес беру

Консультационная служба по вопросам потреби-
тельского кредита - Тұтынушылық кредит мə се ле-
ле рі жөніндегі кеңес беру қызметі

консультация по вопросам управления - бас қару мə-
се лелері жөніндегі ақыл-кеңес

консультация по инвестициям - инвестиция жөнінде 
кеңес беру

консультация по экономическим вопросам - эко но-
ми ка лық мəселелер жөніндегі ақыл-кеңес

консультация юридическая - заңи ақыл-кеңес 
консульти рование клиентов банка - банк клиент те рі-
не кеңес беру

консультирование корпоративных и частных кли-
ентов банка - банктің кор по ра тив тік жəне жеке тап-
сы рыскерлеріне кеңес беру

консультирование управленческое - басқа ру шылық 
кеңес беру 
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консультирование по финансовым вопросам - қар-
жы мəселелері жөнінде кеңес беру

контакт экономический - экономикалық байланыс
контанго - контанго (1. мерзімдік мəміле бойынша 
баға нақты тауар бағасынан асып тү се тін баға 
ара сал ма ғы; 2. міндеттеменің орындалуын кейінге 
қал дыр ға ны үшін дел дал ға сыйақы; 3. тауардың бү-
кіл топтамасын не акцияларды сатып алу мерзімін 
ұзарт  қа ны үшін сатушы төлейтін бағаға қо сым ша 
тө лем; 4 қолдағы тауар бағасына немесе неғұрлым 
алыс мерзімге мəміле жасасу кезінде жақын мер зім-
де гі баға бел гі ле ні мі не үстеме; 5. мəміле бойынша 
есептесу мер зі мін ұзарту)

контемпоризация - контемпоризация (сырт қы эко но-
ми ка лық операцияларда төлемдерді бағ дар ла ма лау 
тетігі: алғытөлемдер, ке йін гі төлемдер)

контингент валютный - валюталық шектелім
контингентирование валюты - валютаға шек қою 
конти нентальная депозитарная расписка - конти-
нент тік депозиттарлық қолхат

континентальная депозитная расписка - конти  нент-
тік депозиттік қолхат, құрлықтық депозиттік қолхат 
(американ, ағылшын, жапон компанияларының ак-
ция ла рын Еуропа нарығында сатып алу-сатуға рұқ-
сат беретін ұсынушыға арналған құжат)

континентальная ставка - континенттік мөлшерлеме
конто - конто (банк шоты)
контокоррент - контокоррент, ағымдағы шот (банктің 
клиенттермен алыс-берісі есептелетін ағымдағы 
бірыңғай шоты)

контокоррент без лицевых счетов - дербес шотсыз 
контокоррент

контокоррентный банковский счет - банктің конто-
кор ренттік шоты

контокоррентный кредит - контокорренттік кредит
контокоррентный счет - контокорренттік шот (банк 
клиентке ашатын ағымдағы бірыңғай шот) 

контокоррентный счет дебиторской задолженности 
- дебиторлық берешектің кон то кор  рент тік шоты

конто-лоро - конто-лоро (олардың шоты)
контомат - контомат (тиісті банк кар точ ка сы ның 
көмегімен ақша беретін автомат)

конто-мета - конто-мета (ортақ шот)
конто-мио - конто-мио (менің шотым)
конто-ностро - конто-ностро (сіздің шот)
контора брокерская - делдалдық кеңсе
контора, выдающая информацию о кредитоспособ-
ности фирм - фирмалардың кредитке қабілеттілігі 
туралы ақпарат беретін кеңсе

контора меняльная - айырбастау кеңсесі
контора по об мену долларов - долларды айыр бастау 
жөніндегі кеңсе

контора ревизионная - тексеру кеңсесі
контора ростовщика - өсімқордың кеңсесі
контора юридическая - заңи кеңсе
конто-сепарато - конто-сепарато (бөлек шот)
конто-суо - конто-суо (оның шоты)

конто-счет - конто-шот (жеке шот)
контрабаланс - контратеңгерім, өзара теңгерім 

(теңгерімді не оның бір бөлігін тексеру мен талдау 
мақсатымен бухгалтерлік деректер негізінде салыс-
тырылатын кесте)

контрабандный про воз валюты - валютаны контра-
бан далық жолмен алып өту

контраброкер - контраброкер, контраделдал, уағдалас 
делдал

контрагентские операции - контрагенттік операциялар
контракамбио - контракамбио (қайтарыл ма лы вексель)
контракт - келісімшарт, өзара шарт (1. екі жақ ты не 
көп жақты келісім, мұнда оған қа ты су шы ла р дың 
құқықтары мен мін дет те рін белгілеу, өзгерту, не 
тоқтату уағ да ла сы ла ды; 2. саудада - сатып алу-
сату мəмілесінің барлық шарттары: тауардың, 
көр се ті ле тін қызметтің ба ға сы, жет кі зі ле тін жері 
мен күні, т.б. көр се тіл ген құжат; 3. сыртқы эко но-
ми ка лық 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, который может быть аннулирован - күшін 
жоюы мүмкін келісімшарт

контракт, который мо жет быть аннулирован любой 
из сто рон - тараптардың кез келгені күшін жоя ала-
тын келісімшарт

контракт краткосрочный - қысқа мерзімді келісімшарт
контракт между держате лем акций и выпускающей 
их ком панией - акцияларды ұстаушы мен оларды 
шығарушы компаниялар арасындағы келісімшарт

контракт между эмитентом ценной бумаги и ее 
держателем - бағалы қағаздар эмитенті мен оны 
иеленуші арасындағы келісімшарт

контракт на куплю-продажу ценных бумаг на срок 
- мерзімдік бағалы қағаздарды сатып алу-сатуға 
жасасылған келісімшарт

кон тракт на массовые закупки по дол госрочным 
кредитам - ұзақ мерзімді кредит бойынша жаппай 
көтере сатып алуға жасасылған келісімшарт

контракт на покупку ценных бумаг - бағалы қағаз-
дар ды сатып алу жөніндегі келісімшарт

контракт на по лучение ссуды на строительство - құ-
рылысқа несие алуға жасасылған келісімшарт

контракт на поставку ценных бумаг - бағалы қағаз-
дар жеткізілімі жөніндегі келісімшарт

контракт на предоставление ссуды - несие беру жө-
нін дегі келісімшарт

контракт о гарантиях - кепілдіктер туралы келі сім-
шарт

контракт о кредите - кредит туралы келісімшарт
контракт опционный - опциондық келісімшарт
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контракт, предусматри вающий финансовую 
ответствен ность за выполнение операций - опера-
цияларды орындау үшін қаржылық жауапкершілікті 
көз дей  тін келісімшарт

контракт с приближающимся сроком испол нения - 
орындалу мерзімі жақындаған келісімшарт

контракт с установленным сроком - мерзімі бел гі-
лен ген келісімшарт

контракт фьючерсный - фьючерстік ке лі сім шарт 
(тауарды сатып алу-сату ке лі сім шар ты ның өзі бир-
жада осы сатып алу-сату объектісіне айналатын 
шарт)

контракт шорт - шорт контракт (баға тө мен дей ді деген 
болжаммен сатылатын фьючерс тік келі сім шарт)

контрактив - контрактив (активтердің мөл ше рін 
азайтатын шот не кез келген басқа құжат)

контрактивная статья - контрактивтік бап
контрактивный счет - контрактивтік шот
контрактная гарантия - келісімшарттық кепілдік
контрактная ответственность - ке лі сім шарт тық 
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 огра ничение - келісімшарттық шектеу
контрактные отношения с банковскими клиентами 

- банк клиенттерімен келісімшарттық қатынастар
контрактный вкладчик - келісімшарттық салымшы
контрактный инвести ционный план - келісім шарт-
тық инвестициялық жоспар

контрактный метод ценообразования - баға белгі леу-
дің келісімшарттық əдісі

контрактный сберегатель - келісімшарттық жинақ 
ақша салушы

контрактный счет - келісімшарттық шот
контрактор - контрактор (инвестициялық актіге қа-
тысушы)

контракты в ино странной валюте - шетел валютасы 
түріндегі келісімшарттар

контрапозиция - өзара жайғасым (биржадағы бағалы 
қағаздардың белгілі бір сұранысқа сай келетін ұсы-
ны сы не олардың белгілі бір ұсынысқа сай келетін 
сұранысы)

контрариан - контрариан (көп инвесторға қарама-
қарсы əрекет жасаушы инвестор)

контрарный счет - контрарлық шот, реттеуші шот, 
қарама-қарсы шот (бухгалтерлік есеп тің негізгі шот-
та рын да ғы көр сет кіш тер ді түзету үшін пайдала-
нылатын қо сым ша, көмекші шот)

контрбаланс - контртеңгерім; қарсы теңгерім (бух гал-
тер лік теңгерімді тексеру жəне талдау мақса ты-
мен бухгалтерлік есеп деректері негізінде жасалған 
кесте)

контрброкер - қарсы брокер, контрброкер
контргарантия - қарсы кепілдік
контрибуция - контрибуция, мəжбүрлеп төлету
контрмина - контрмина (бағаны төмендетуге айла 
жасайтын тұлғаның бағаны жо ға ры ла ту ға əрекет 
жасаушы тұлғаға қарсы алып-сатарлық əрекеті)

контрогарантия - қарсы кепілдік (сақ тан ды ру шы сақ-
та нушы ның жалпы апат бойынша кон три бу ция лық 
жарнасына кепілдік бе ре тін жағдай)

контролер - бақылаушы (1. бірдеңені бақылау, тексеру 
міндетін атқарушы; 2. ұйымның бас бухгалтері; 
3. компанияның бюджет, бухгалтерлік есеп, аудит 
үшін жауап беретін лауазымды тұлғасы)

контролер банка - банк бақылаушысы
контролер валютный - валютаны бақылаушы
контролер денежного обращения - ақша айналысын 
бақылаушы

контролер сберегательной кассы - жинақ кассасының 
бақылаушысы

контролер финансовый - қаржыны ба қы лау шы
контролер ценных бумаг - бағалы қағаздарды бақы-
лау шы (штат əкімшілігінің жанындағы лауазымды 
тұлға)

контролер-ревизор - бақылаушы-тексеруші
контролеры в банках - банктердегі бақы лау шылар
контролировать цены - бағаны бақылау
контролируемая инфляция - бақыланбалы инфляция
контролируемое де нежное обращение - ба қы ла натын 
ақша айналысы

контролируемый брокерский счет - бақы лан балы 
делдалдық шот 

контролируемый валютный курс - бақылан балы ва-
люта бағамы

контролируемый кредит - бақыланатын кредит
контролирующая груп па акционеров - ак цио нер лер-
дің бақылаушы тобы

контролирующий деятельность банка - банк тің ба-
қы лаушылық қызметі

контроллинг банка - банк контроллингі, банк бақы-
лауы, банк бағалауы

контроль - бақылау (1. экономикалық объек ті лер мен 
үдерістерді басқарудың құ рам дас бөлігі, объектінің 
заңдарда, нұс қау лық тар да, басқа нормативтік акті-
лер де, сон дай-ақ бағ дар ламаларда, жоспарларда, 
шарттарда, жобаларда, келісімдерде көз дел ген қа -
жет  ті жағдайға сай келуін тексеру мақ са ты мен 
қа да ғалау; 2. объектіні ба қы лау, нақты билік, объек-
ті ні басқаруды бір қолда ұстау)

контроль административный - əкімшілік бақылау 
контроль аудиторский - аудиторлық бақылау
контроль банка - банк бақылауы
контроль банка за использованием оборотных 
средств - айналым қаражатының пайдаланылуын 
банк тің бақылауы

контроль банка за рас ходами - банктің шығысты 
бақылауы
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контроль банка за состоянием запасов материаль-
ных ценностей - материалдық құндылықтардың 
сақтаулы қорының жай-күйін банктің бақылауы

контроль банка за целевым использованием ссуд - 
кре диттің мақсатты пайдаланылуын банктің ба қы лауы

контроль банковский - банк бақылауы
контроль банковской деятельности - банк қызметін 
бақылау

контроль бухгалтерский - бухгалтерлік бақылау
контроль бюджетный - бюджеттік бақылау
контроль в банках - банктердегі бақылау
контроль в процессе долгосрочного кредитования 
индивидуальных заемщиков - жеке қарыз алу-
шы лар ға ұзақ мерзімді кредит беру барысындағы 
бақылау

контроль в сберегательных банках - жинақ банк те-
рін де гі бақылау

контроль валютный - валюталық бақылау 
контроль валютных операций - валюталық опера-
ция ларды бақылау

контроль внутрибанковский - банктің ішкі бақылауы
контроль государственный - мемлекеттік бақылау
контроль документа - құжатты бақылау
контроль документальный - құжат бойынша бақылау, 
құжаттық бақылау

контроль за банковской деятельностью - банк қыз-
ме тін бақылау

контроль за депозитарной деятельностью - депо зи-
тар лық қызметті бақылау

контроль за деятельностью банков-кастодианов - 
кастодиан-банктердің қызметін бақылау

контроль за деятельностью иностранных банков - 
шетелдік банктердің қызметін бақылау

контроль за инвестициями - инвестицияны бақылау 
контроль за исполнением кассового плана - касса-
лық жоспардың орындалуын бақылау

контроль за исполнением кредитного плана - кредит 
жоспарының орындалуын бақылау

контроль за использованием ссуд - несиенің пайдала-
нылуын бақылау

контроль за операционной деятельностью банка - 
банктің операциялық қызметін бақылау

контроль за операциями с драгоценными металла-
ми, драгоценными камнями, ювелирными изде-
лиями - асыл металдармен, асыл тастармен, зер гер-
лік бұйымдармен жасалатын операцияларды бақылау

контроль за отчетной дисциплиной предприятий 
в процессе краткосрочного кредитования - қысқа 
мерзімді кредит беру барысында кəсіпорындардың 
есеп беруі тəртібін бақылау

контроль за полнотой и своевременностью внесе-
ния платежей - төлемдердің толық жəне уақытылы 
тө ле нуін бақылау

контроль за полным и своевременным отчислением 
обязательных пенсионных взносов - міндетті зей-
нет ақы жарналарының толық жəне уақытылы ауда-
рылуын бақылау

контроль за правильностью исчисления и своевре-
менностью внесения в бюджет таможенных плате-
жей и налогов - кеден төлемдері мен салықтарының 
дұрыс есептелуін жəне бюджетке уақытылы төленуін 
бақылау

контроль за правильностью исчисления, полнотой 
и своевременностью уплаты налогов - са лық тар-
дың дұрыс есептелуін, толық жəне уақтылы төленуін 
бақылау

контроль за процентными ставками - пайыздық 
мөл шер лемені бақылау

контроль за расходами - шығысты бақылау
контроль за точностью выполнения операций - опе-
ра циялардың дəл орындалуын бақылау

контроль за уровнем издержек - шығын деңгейін 
бақылау

контроль и регу лирование денежного обращения - 
ақша айналысын бақылау жəне реттеу

контроль и регули рование денежных операций - 
ақша операцияларын бақылау жəне реттеу

контроль и регулиро вание долговых отношений - 
борышкерлік қатынастарды ба қы лау жəне реттеу

контроль инспекционный - инспекциялық бақылау
контроль инфляции - инфляцияны бақылау
контроль информационный - акпараттық бақылау
контроль исполнения - атқарылуын бақылау, орында-
луын бақылау

контроль исполнения сметы - сметаның орындалуын 
бақылау

контроль кредитный - кредиттік бақылау
контроль лимита - лимитті бақылау
контроль над заработной платой - жалақыны бақылау
контроль над иностранной валютой - шетел дік ва-
лютаны бақылау

контроль над ипотечным кредитом - ипоте ка лық 
кредитті бақылау

контроль над кредитом, осуществляемый бирже-
вым посредником - биржа делдалы жүзеге асыратын 
кредитті бақылау

контроль над погашением обязательств - міндет те-
ме лер дің өтелуін бақылау

контроль над погашением ссуд - несиенің өтелуін 
бақылау

контроль над потребительским кредитом - тұтыну-
шы лық кредитті бақылау

контроль над ценами - бағаны бақылау
контроль над ценами и заработной платой - баға мен 
жалақыны бақылау

контроль Нацбанка за целевым использованием де-
нежных средств - ақшалай қаражаттың мақсатқа сай 
пайдаланылуын Ұлттық банктің бақылауы

контроль Нацбанка за целевым использованием 
ссуд - несиенің мақсатқа сай пайдаланылуын Ұлттық 
банктің бақылауы

контроль операционный - операциялық бақылау
контроль по доходам бюджета - бюджеттің кірісі бо-
йынша бақылау
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контроль по налогам - салық бойынша бақылау
контроль правительства - үкімет бақылауы
контроль президента - президент бақылауы
контроль портфеля ак тивов - активтер қоржынын 
бақылау

контроль превыше ния кредита - кредиттен асып 
түсуді бақылау

контроль при выдаче бан ку лицензии - банкіге ли-
цензия беру кезіндегі бақылау

контроль риска - тəуекелді (қатерді) бақылау 
контроль статистический - статистикалық бақылау 
контроль счетный - есептік бақылау
контроль счетов - шоттарды бақылау
контроль тенге - теңгемен бақылау
контроль управленческий - басқарушылық бақылау
контроль Федеральной резервной системы - Феде-
рал дық сақтық қор жүйесінің бақылауы

контроль финансово-хозяйственной деятельности - 
қаржы-шаруашылық қызметті бақылау

контроль финансовый - қаржылық бақылау, қаржы 
бақылауы

контроль цен (ценовой) - бағаны бақылау
контроль экономический - экономикалық бақылау
контрольная карта - бақылау картасы
контрольная обработка платежных документов - 
төлем құжаттарын бақылау мақсатымен өңдеу

контрольная отчетность - бақылау есептілігі (есеп-
қисабы)

контрольная проверка - бақылаушылық тексеру
контрольная цифра кредитования - несиелендірудің 
бақылау цифрі

контрольная цифра по модулю 10 - 10 модулі бо-
йынша бақылау саны

контрольное управление - бақылау басқар масы
контрольно-кассовые машины (ККМ) - бақылау-
кассалық машиналары

контрольно-кассовые машины с фискальной памя-
тью - фискальды жады бар бақылау-кассалық маши-
налары

контрольно-кассовый аппарат - бақылау-кассалық 
аппараты

контрольно-ревизионная работа финансовых орга-
нов - қаржы органдарының бақылау-тексеру жұмысы

контрольно-счетная палата - бақылау-есеп палатасы
контрольные и надзорные функции Национально-
го банка - Ұлттық банктің бақылау жəне қадағалау 
атқарымы

контрольные органы - бақылау органдары
контрольный биржевой комитет - биржалық бақылау 
комитеті

контрольный день - бақылау күні
контрольный департамент - бақылау депар таменті
контрольный комитет - бақылау комитеті
контрольный пакет акций - акциялардың ба қы лау 
пакеті (акционерге акционерлік қо ғам ның қызметіне 
шешуші ықпал ету мүм кін ді гін беретін акциялар 
саны, ірі акционерлік қо ғам да ол барлық акцияның 
5-10%-ын құрайды)

контрольный счет - бақылау шоты
контрольный счет расчетов с дебиторами - дебитор-
лармен есеп айырысудың бақылау шоты

контрольный талон - бақылау талоны
контрольный талон пись менного приказа об упла-
те денег - ақша төлеу туралы жазбаша бұйрықтың 
бақылау талоны

контрольный чек - бақылау чегі
контроферта - контроферта, қарсы ұсыныс (сатып 
алу шының сатушы ұсынысына жауап ретінде мə-
мі ле жасасу үшін ұсынылған шарттармен жарым-
жартылай келісетінін білдіруі)

контрпассив - контрпассив (қарсы пассив)
контрпассивная статья - контрпассив бап
контрпассивный счет - контрпассив шот (келісім-
шарт шоттарының бір түрі, ком па ния ның ша руа-
шы лық қаражатының негізгі пассив шотын түзету 
үшін пайдаланылады)

контрпозиция - контрпозиция, өзара жай ға сым (бир-
жада бағалы қағаздардың сұ ра ны мы на сай ке ле-
тін ұсыным не олардың ұсы ны мы на сай келетін 
сұраным)

контрошибка - қарсы қате
контрпредложение - қарсы ұсыныс (биржада, валюта 
нарығында сұранысқа сай келетін сату мүмкіндігі)

контруказание - қарсы нұсқау (коммерциялық мəміле 
жүргізуге бұрын берілген нұсқаудың күшін жою)

контрпре тензия - қарсы кінəрат-талап
контрримесса - контрримесса (борышқор үшінші тұл-
ға дан ұлттық валютаға сатып алып өзінің кре дит-
те рі не жіберетін шетел валютасы түріндегі төлем 
құжаты)

контрсальдо - қарсы сальдо (қалдық)
контрсталийные деньги - контрсталиялық ақша
контрсчет - контршот, қарсы шот, реттеуші шот 

(теңдестіруші шот)
контртребование - қарсы талап
контруказание - қарсы нұсқау (коммерциялық мəміле 
жүргізуге бұрын берілген нұсқаудың күшін жою)

конфиденциальная информация - құпия ақпарат
конфиденциальная информация на рынке государ-
ственных краткосрочных бескупонных облигаций 
- мемлекеттік қыс қа мер зім ді купонсыз облигациялар 
на ры ғын да ғы құпия ақпарат

конфиденциальная информация о состоянии курсов 
акций на бирже - биржадағы акциялар бағамының 
жай-күйі туралы құпия ақпарат

конфирмационный дом - конфирмациялық үй (сауда 
үйі - жергілікті сатушылар мен ше тел дік сатып 
алушылар арасындағы делдал)

конфирмация - конфирмация (1. сот үкімін бекіту; 
2. делдалдың клиентке беретін ресми жазбаша тіл-
ха ты, мұнда бағалы қа ғаз бен жасалған мəміленің 
егжей-тег же йі көрсетіледі; 2. фирманың қар жы ба-
қы лау шы сы клиенттер мен жет кі зу ші лер ге жі бе ре-
тін құжат, мұнда төленген жəне алын  ған соманың 
жиынын қуаттау сұ ра ла ды)
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конфискационная денежная реформа - тəр кі ле ме лі 
ақша реформасы (ескі ақша белгілерін айырбаста-
май жою көзделетін ақша реформасы)

конфискация - тəркілеу (мемлекеттің заң на ма мен 
бел гіленген тəртіп пен жағдайда мү ліктен мəж бүр-
леп жəне өтеусіз айыруы)

конфискация акций - акцияларды тəргілеу
конфискация имущества в случае отказа от пла-
тежей или банкротства - төлемдерден немесе 
банкрот тық тан бас тартқан жағдайда мүлікті тəркілеу

конфискованная вещь - тəркіленген зат
конфискованный ди виденд - тəркіленген дивиденд
конфискованный купон - тəркіленген купон
концентрация банков - банктерді шоғыр лан дыру
концентрация всех сделок инвесто ров с ценными 
бумагами на счетах у джобберов - джобберлер шо-
тын да ғы бағалы қағаздармен инвесторлар жасайтын 
барлық мəмілелерді шоғырландыру

концентрация капитала - капиталды шо ғыр лан ды ру, 
капиталдың шоғырлануы (қо сым ша құнның қор ла-
нуы мен капиталдануы нəтижесінде капитал мөл-
ше рі нің көбеюі)

концентрация контроля за акционерными ком-
паниями - акционерлік компанияларды бақылауды 
шоғырландыру

концентрация кредита - кредитті шоғыр лан дыру
концентрация портфеля - қоржынды шоғыр ландыру
концентрация финансовых ресурсов - қаржы ресурс-
тарын шоғырландыру

концентрирующий банк - шоғырландырушы банк
концентрирующий счет - шоғырландырушы шот
концепция банка - банк тұжырымдамасы
концепция бухгалтерского учета - бух гал тер лік есеп 
тұжырымдамасы (бухгалтерлік есеп пен есептемені 
жүргізудің негізгі теориялық қағидаттары)

концепция за крепления клиента банка за отдель-
ным служащим - банк клиентін жекелеген қыз мет-
ші ге бекітіп беру тұ жы рым да масы

концепция нулевых дивидендов - нөлдік дивиденд-
тер тұжырымдамасы

концепция обслуживания клиента “персональным 
банкиром” - тапсырыскерге “дербес банкирдің” қыз-
мет көрсету тұ жы рым дамасы

концепция платежеспособности учреждения - ме ке-
ме нің төлем қабілеттілігі тұ жы рым да масы

концепция существенности бухгалтерской инфор-
мации - бухгалтерлік ақпараттың мəн ді лік тұ жы рым-
да ма сы

концерн инвестиционный - инвестициялық концерн
концессия - концессия, келісімшарт (1. ұлт тық эко-
номиканы көтеру мақсатымен мемлекетке не му-
ниципалитеттерге тиесілі та би ғат байлықтарын, 
кəсіпорындарды, басқа да объектілерді шет мем-
лекетке, заңи не жеке тұлғаға келісілген шарттар 
не гі зін де белгілі бір мерзімге пайдалануға беру тура-
лы шарт; 2. банктер жаңадан шығарылған бағалы 
қа ғаз дар ды сатуды ұйымдастырғаны үшін алатын 
сыйақы)

конъюнктура - конъюнктура, жағдаят, жиын тық белгі, 
байланыстыру, жалғастыру (на рық та қалыптасқан 
экономикалық жағ дай, сұ ра ныс пен ұсыныстың ара-
қа ты на сы мен, баға деңгейімен, тауарлар қорымен, 
тапсырыстар қоржынымен, басқа да эко но ми ка лық 
көрсеткіштермен сипатталады)

конъюнктура биржевая - биржа жағдаяты
конъюнктура кредитная - кредиттік жағдаят
конъюнктура на рынке форвардных облигаций - 
форвардтық облигациялар на ры ғын да ғы жағдаят

конъюнктура рынка - нарық жағдаяты (на рық тың 
тауарларға, көрсетілетін қыз мет тер ге, бас қа да 
құндылықтарға сұ ра ным мен ұсынымның ара қа ты-
на сы мен, ин вес ти ция лық жəне кəсіпкерлік бел сен ді-
лік дең ге йі мен, бағаның серпінімен, бағалы қа  ғаз  дар 
бағамының жəне депозиттер мен кредит па йы зы-
ның арақатынасымен, бас қа да көр сет кіш тер мен 
сипатталатын жағ да йы)

конъюнктура ценовая - баға жағдаяты 
конъюнктура экономическая - экономикалық жағдаят
конъюнктурные колебания - жағдаяттық ауытқу
конъюнктурный обзор - жағдаятқа шолу, жағдаяттық 
шолу

кооператив кредитный - кредит кооперативі
кооператив сельскохозяйственного кредита - ауыл 
шаруашылық кредитінің кооперативі

кооперативная фирма, принадлежащая ее вкладчи-
кам - салымшыларына тиесілі кооперативтік фирма

кооперативный банк - кооперативтік банк
кооперативный сберегательный банк - кооперативтік 
жинақ банкі

кооперативный центральный банк - кооперативтік 
орталық банк

копейка - копейка (1. орыстың ұсақ тиыны, рубльдің 
1/100 бөлігіне тең; 2. тиын. 1802 ж. мыстан ше кіл-
ген мəнет. Атаулы құны: 5. Ресей империясы мен 
көршілес елдердің аумағында қолданыста болған)

копилка - жинақ қобдиша
копирайт - копирайт (авторлық құқық; ша руа шы лық-
құқықтық тəжірибеде дайындау шы фирма ата-
уы ның не автор ататегінің алдына қойылатын © 
таң басы)

копирайтер - копирайтер (авторлық құқық иесі)
копиручет - көшірмелі есеп
копить - жинау
копить деньги - ақша жинау
копия векселя - вексель 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



329 КОП-КОР

копия контракта - келісімшарт көшірмесі
копия электронная - электронды көшірме
корабельная ипотека - кеме ипотекасы (кредит бо-
йынша кепілдік ретінде кеме не өзге жүзу құралы 
пайдаланылатын ипотекалық кепілзат)

кордоба - кордоба (Никарагуаның ақша өлшемі, 
100 сен тавоға тең)

корес - корес (тапсырыстарды қабылдап, орын даудың 
компьютерлік жүйесін білдіретін қысқарған сөз)

корешок - түбіртек
корешок акции - акция түбіртегі
корешок квитанции - қиып түбіртегі, түбіртек түбіршегі
корешок чека - чек түбіртегі
корешок чеко вой книжки - чек кітап ша сы ның 
түбіртегі

корзина активов - активтер қоржыны
корзина акций - акциялар қоржыны
корзина валют - валюта қоржыны (орташа ба ға мы 
есеп айырысатын валюта өлшемін бел гі леу кезінде 
негізге алынатын валюталар жиыны)

корзина валютная - валюталық қоржын
корзина котируемых валют - бағалары белгіленетін 
валюталар қоржыны

коридор валютный - валюталық дəліз
коридор ценовой - баға дəлізі
“коричневый Эйб” - “сұр Эйб” (бір цент дегенді біл-
діретін жаргон сөз)

“корм для цыпленка» - “балапан жемі” (шамалы 
ақша, ұсақ ақша дегенді білдіретін жаргон сөз)

корн - корн (мəнет құрамындағы таза асыл металдың 
салмағы)

корнер - корнер (1. фирмалар тобының, бір фирманың 
немесе тұлғаның биржалық ке лі  сім шарт тарды 
жəне нақты тауарды сатып алу жолымен нарықта 
та уар дың же тіс пеу ші лігін туғызу əрекеті; 2. бир-
жа  ның бір мүшесі немесе мүшелер тобы ба ға мен 
айла-шарғы жасауға жеткілікті ауқымда бел гі лі бір 
тауарларды немесе қаржы құралдарын ба қы лау да 
ұс тай тын жағдай; 3. акцияларды алып-са тар лық-
пен сатып алу)

“коробка” - “қорабша” (1. сатылас екі спрэд тің ком-
бинациясы: екі опцион коллды екі түр лі бағамен 
сатып алу жəне сату жəне екі опцион “путты” бір 
мезгілде түрлі ба ға мен сатып алу жəне сату; 2. құн-
ды лық тар ды банкте немесе қаржы институтында 
қа уіп сіз сақтайтын орын)

“корова денежная” - “ақшалы сиыр” (тұ рақ ты түрде 
ақша түсіріп тұратын кə сіп орын ның жаргондық 
атауы)

королевские драгоценности - корольдік қым бат құн-
ды лық тар (көп салалы компания да неғұрлым көп 
са лық салынатын заттар құны, пайдалылығы бо-
йынша бағаланады)

Королевский монетный двор - Корольдік мəнет са-
райы (Ұлыбритания)

короткая валютная позиция - валюталық қысқа жай-
ға сым

короткая опцион ная позиция - қысқа опцион дық 
жайғасым

короткая позиция - қысқа жайғасым (1. та уар, валю-
та не бағалы қағаз сатып алынған жəне сатылым-
ды тиісті сатып алумен толтыру қажет болатын 
жағдай; 2. ашық базарда сатудың сатып алудан 
асып түсуі)

“короткая” продажа ценных бумаг - бағалы қағаз дар-
ды “қысқа” сату

короткая продажа ценных бумаг, которыми прода-
вец владеет, но не имеет в на личии - сатушы ие ле-
не тін, бірақ қолында жоқ бағалы қағаздарды қыс қа 
мерзімде сату

короткая продажа ценных бумаг, находящихся на 
хранении в банке - банкте сақ тау да тұр ған бағалы 
қағаздарды қысқа мерзімде сату

короткие стандартные сроки на рынке евродепо-
зитов - еуродепозиттер нарығындағы стандарттық 
қыс қа мерзім

“короткий” - “тəпелтек” (1. сатуға ар нал ған жо йыл-
ма ған қалдық; 2. бағаның тө мен дей ті нін болжай 
білетін адам)

короткий вексель - қысқа вексель (ұсынылған кезде 
немесе қысқа (он күннен аспайтын) мерзімде өте ле-
тін вексель)

короткий дилер - тəпелтек дилер
“короткий” вексель - “кысқа” вексель
“короткий” купон - “қысқа” купон
короткое покрытие - қысқа мерзімде өтеу
“короткое сжатие” - “қысқа сығымдау”
корпоративная задолженность - корпоративтік берешек
корпоративная нота - корпоративтік нота
корпоративная облигация - корпоративтік облигация
корпоративная финансовая комиссия - кор пора тив-
тік қаржы комиссиясы 

корпоративное финансирование - корпо ра тив тік қар-
жыландыру

корпоративные негосударственные фонды - корпо-
ра тивтік беймемлекеттік қорлар

корпоративные финансы - корпоративтік қаржы
корпоративные ценные бумаги - корпора тив тік баға-
лы қағаздар 

корпоративный - корпоративтік (заңи тұл ға ға тиесілі 
немесе оған қатысты деген ма ғы на да қолданылады: 
мыс., “кор по ра тив тік бағалы қағаздар”)

корпоративный акционерный капитал - кор по ра тив-
тік акционерлік капитал

корпоративный вексель - корпоративтік вексель
корпоративный депозита рий - корпоративтік депози-
тарий

корпоративный доверитель ный собственник - кор-
поративтік сенімгер меншіктенуші

корпоративный должник - корпоративтік борышкер
корпоративный избыток - корпоративтік молдық
корпоративный подоходный налог - корпо ра  тивтік 
табыс салығы (заңды тұлғалардың табысынан алы-
натын табыс салығының халықаралық стандартқа 
сəй кес қа был дан ған қазіргі атауы) 
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корпоративный траст - корпоративтік се нім гер лік қоры
корпоративный фидуциарий - корпоративтік фи-
дуциарий (фидуциарийлік құқықтық қа ты нас-
тардың тұжырымдамасы (адал дық, ақпейілділік, 
абайлампаздық) жəне оны кор поративтік құқықта 
қолдану мүмкіндігі) 

корпорационное соглаше ние об эмиссии - эмиссия 
корпорациялық келісі

корпорационный агент - корпорациялық агент
корпорационный чартер - корпорациялық чартер
корпорационный член биржи с ограниченной от-
ветственностью - жауапкершілігі шектеулі биржа-
ның корпорациялық мүшесі

корпорация - корпорация (1. кəсіпкерлік қыз мет ті 
ұйым дастыру нысаны; 2. ортақ мақ сат тар ға қол 
жет кізу, бірлескен қызметті жүзеге асыру үшін бі-
рік кен жəне дербес құ қық субъектісін - заңи тұлға 
құр ған тұл ға лар дың жиынтығы; 3. АҚШ пен басқа 
да бірқатар елдердің құқықтық терминология сында: 
заңи тұлға, ұйым деген мағынаны біл діретін ұғым)

корпорация автоматизации индустрии ценных бу-
маг - бағалы қағаздар индустриясын автоматтандыру 
корпорациясы

корпорация, акции которой доступны широкой 
публике - акциялары қалың көп ші лік ке қолжетімді 
корпорация

корпорация акционерная - акционерлік корпорация
Корпорация ассоциированных банков Европы - Еу-
ро па ның қауымдастырылған банктер корпорациясы

корпорация благотворительная - қайырым ды лық 
корпорациясы

корпорация государственная - мемлекеттік корпо-
рация

корпорация иностранная - шетелдік корпорация 
корпорация международная - халықаралық корпо-
рация

Корпорация зарубежных частных ин вестиций - 
Шетелдік жеке меншік инвестициялар корпорациясы

корпорация защиты инвесторов ценных бумаг - 
бағалы қағаздар инвесторларын қорғау корпорациясы

Корпорация защиты фондовых инвесторов - Қор ин-
весторларын қорғау корпорациясы (АҚШ)

корпорация ипотечного кредитования жилищного 
строительства - тұрғын үй құ ры лы сын ипотекалық 
несиелендіру корпора циясы

корпорация, использующая финансовые инстру-
менты для обе спечения своей основной дея тель-
но сти - өзінің негізгі қызметін қамтамасыз ету үшін 
қаржы құралдарын пайдаланушы корпорация

Корпорация кредитования домовла дельцев - Үй ие-
лерін несиелендіру корпорациясы

корпорация, осуще ствляющая права доверитель-
ной собственности - сенімгерлік мен  шік құқығын 
жүзеге асырушы корпорация

Кор порация по гарантийному страхованию ипотеч-
ной задолженности - Ипотекалық берешекті ке піл-
дік пен сақтандыру жөніндегі корпорациялар

“корпорация по соглашению” - “келісім жө ніндегі 
корпорация”

Корпорация по финансированию частного экспор-
та - Жекеше экспорттық қар жы лан ды ру жөніндегі 
корпорация

Корпорация по финансированию экспорта - Экс-
портты қаржыландыру корпорациясы

Корпора ция подтоварного кредита - Ішкі тауарлық 
кредит корпорациясы

Кор порация сельскохозяйственного ипо течного кре-
дита - Ауыл шаруашылық ипо те ка лық кредит корпо-
рациясы (Ұлыбритания)

корпорация, созданная для выступления в качестве 
доверительного собственника - сенімгерлік меншік 
ретінде əрекет ету үшін құрылған корпорация

Корпорация страхования иностран ных креди-
тов - Шетелдік кредитті сақтандыру корпорациясы 
(Ұлыбритания)

Корпорация, учреж денная на основе закона Эджа - 
Эдж заңының негізінде құрылған корпорация

Корпорация финансирова ния и содействия эконо-
мическому развитию стран Содруже-ства - Дос-
тас тық елдерінің эко но ми ка лық дамуын қар жы лан-
ды ру жəне оған жəрдемдесу корпорациясы 

Корпорация фи нансирования промышленнос-
ти - Өнеркəсіпті қаржыландыру корпорациясы 
(Ұлыбритания)

корпорация финансовая - қаржы корпора циясы
корпорация-член биржи - биржаға мүше корпорация 

(АҚШ)
корпус директорский - директорлық корпус 
корректировать в соответствии с текущими ценами 

- ағымдағы бағаға сəйкес түзету
корректировать курс - бағамды түзету
корректировка - түзетім, түзетпе, түзету (бол жам дар-
ға, жоспарларға, жобаларға, бағ дар ла ма лар ға, есеп-
терге енгізілетін түзету)

корректировка бюджета - бюджетке түзету жасау
корректировка в конце года - жыл аяғындағы түзетім
корректировка валютного курса - валюта лық бағам-
ға түзету жасау

корректировка денежного оборотного средства - 
ақша айналымы қаражатына түзету жасау

корректировка индекса цен - баға индексіне түзету
корректировка котировки - баға бел гі ле ні мі не түзету
корректировка курса - бағамға түзету
корректировка механизма налогообложения - салық 
салу тетігіне түзету жасау

корректировка налогооблагаемого дохода - салық 
салынатын табысқа түзету жасау

корректировка пенсии с учетом колебаний цен - 
баға ның тұрақсыздығын есепке ала отырып зей нет-
ақы ны түзету 

корректировка по дебету счета - шот дебеті бойынша 
түзетім

корректировка по кредиту счета - шот кредиті бо-
йынша түзетім
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корректировка стоимости в отношении ссуд и аван-
сов - құнға несие мен алғы төлем жөнінен енгізілген 
түзету 

корректировка стоимо сти в отношении ценных бу-
маг, на ходящихся в обращении - құнға ай на лыс та-
ғы бағалы қағаздар жөнінен енгізілген түзету

корректировка стоимо сти с учетом обращающихся 
ценных бумаг - айналыстағы бағалы қағаздарды 
ескере отырып құнға енгізілген түзету

корректировка счета - шотқа түзету 
корректировка цен - бағаға түзету
“корректировки в связи...” - “...байланысты тү зе ту лер”
корректирующая бухгалтерская проводка - түзетуші 
бухгалтерлік өткізбе

корректирующие облигации - түзетуші облига-
циялар (банкроттық қатері төнген корпорация-
ларды қайта капиталдандыру кезінде өтелмеген 
облигациялардың орнына шығарылған облигациялар)

корректирующие проводки - түзетуші жазбалар
корректура - түзетім, түзетпе (есеп жаз ба ла рын да ғы 
қате жазуларды сызып тастап, қажеттісін жазу 
жолымен оларға түзету жасау тəсілі)

коррекция - түзетілім (шаманың өзгеруі, үде ріс тің 
өтуі сипатын олардың айналымын қажетті арнаға 
салу мақсатымен түзету, дұрыстау)

коррекция цен - бағаны түзету 
корреляция - корреляция, өзара байланыстыру, 
өзара байланыстылық, арасалмақ (статистикада: 
құбылыстардың, үдерістердің, оларды сипат-
тайтын шамалардың арасында байланыстың бар 
екенін көрсететін ұғым; құбылыстардың екі түрі, 
деректердің екі қатары, мыс., кредит пен төлем, 
ара сын  да  ғы себеп-салдарлық, жүйелік байланыс)

корреспондент - корреспондент; тілші, хабаршы 
(1. басқа тұлға не мекеме үшін соның есебінен қар-
жы лық, коммерциялық тапсырмаларды орындаушы 
тұлға, фирма не мекеме; 2. басқа банктің тапсыр-
масымен жəне соның есебінен есеп айырысатын 
банк; 3. бір банктің белгілі бір қаржы нарығындағы 
өкілдігі)

корреспондент банка - банк корреспонденті
корреспондент по инкассо - инкассо жө нін де гі кор-
респондент

корреспондентская сеть банка - банктің кор рес пон-
дент тік торабы

корреспондентская система - корреспон дент тік жүйе
корреспондентские отношения без счета - шотсыз 
корреспонденттік қатынастар, шотсыз хабаршылық 
қатынастар, шотсыз байланыстырма қатынастар

корреспондент ские отношения между банками - 
банктер арасындағы кор рес пон дент тік қатынастар

корреспондентские отношения по ценным бума-
гам - бағалы қағаздар бойынша корреспонденттік 
қатынастар

корреспондентские отношения со счетом - шотты 
корреспонденттік қатынастар, шотпен кор рес пон-
дент тік қатынастар

корреспондентские расчеты - корреспон денттік есеп 
айырысу

корреспондентский депо субсчет - кор рес пон дент тік 
қосалқы депо шот, байланыстырма қосалқы депо шот 

корреспондентский депо счет - корреспон дент тік 
депо шот, байланыстырма депо шот

корреспондентский договор - корреспон дент тік шарт, 
байланыстырма шарт (ел ішіндегі не одан тысқары 
жерлердегі банкілер арасында жасасылған келісім, 
бұл келісімге сəй кес олардың бірі екіншісінің төлем 
төлеу жəне есеп айырысу жөніндегі тапсырмала-
рын орындайды)

корреспондентский лоро счет - корреспон дент тік 
лоро шот

корреспондентский ностро счет - корреспон денттік 
ностро шот

корреспондентский субсчет - корреспон дент тік 
қосалқы шот, байланыстырма қосалқы шот 

корреспондентский счет - корреспонденттік шот, 
байланыстырма шот (1. банкіге ор та лық банк 
мекемелерінде, сондай-ақ басқа банктерде ашыла-
тын, түрлі банктерде шоттары бар клиенттер 
арасында, сондай-ақ банктер арасында есеп ай-
ырысу операцияларын жүзеге асыру үшін қол да-
ны ла тын шот; 2. бір кредит мекемесі екін ші сі нің 
тапсыруымен жəне соның есе бі нен, жа са сыл ған 
корреспонденттік шарт не гі зін де жүргізген есеп 
айы рысу көр се ті ле тін шот)

корреспондентский счет “лоро” - “лоро” кор рес пон-
денттік шоты

корреспондентский счет сберегательных банков 
в Нацбанке - жинақ банктерінің Ұлттық банкідегі 
корреспонденттік шоты

корреспонденция - корреспонденция, хат-хабар алысу, 
байланыс жіберілімі

корреспонден ция клиенту, сохраняемая по его при-
казу в банке до особого распоря жения - клиентке 
оның бұйрығы бойынша беріліп, сақталатын коррес-
понденция 

корреспонденция счетов - шоттардың корреспонден-
циясы, шоттардың сəйкестендірмесі‚ шоттардың бай-
ланыстырылуы (қос жазба тəсілімен шаруашылық 
операцияларды тір кеу кезінде бухгалтерлік есеп 
шоттары ара сын да ғы өзара байланыс)

корреспондирующие счета - байланыстырылатын 
шоттар‚ сəйкестендірілмелі шоттар

коррупция - жемқорлық, сыбайластық, сыбайлас 
жем қор лық (1. лауазымды адамдардың өз қыз ме ті-
мен байланысты құқықтарын жеке бастың баюы 
мақ са тын да тікелей пайдалануы; 2. мемлекеттік 
құ ры лым ның экономика саласындағы қылмыстылар 
дү  ние  сі  мен біте қайнасуы; 3. лауазымды адамдар 
ара сындағы ақшаға сатылғыштық, па ра қорлық)

корсет - корсет (1. валюта қаражатының қоз ға лы сын 
шектеу; 2. мемлекеттің қарыз беруге, несиелендіруге 
енгізген шектеуі; 3. Англия банктеріндегі қосымша 
арнаулы депозиттер жүйесі)
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корсчет - корреспонденттік шот 
корысть - пайдакүнемдік (қылмыс жасау жолымен 
баюға тырысушылық, қылмыстың ық тимал уəж де-
ме ле рі нің бірі)

косвенная ипо течная ссуда - жанама ипотека лық несие 
косвенная котировка - жанама баға бел гі ле ні  мі
косвенная котировка валюты - валютаның құ нын 
жанама белгілеу

косвенная ссуда - жанама несие
косвенное владение (голосование) акциями откры-
того накопительного пенсионного фонда - ашық 
жинақтаушы зейнетақы қо ры ның акцияларын жана-
ма иелену (дауыс беру)

косвенное владение долями участия в уставном 
капитале либо владение (голосование) акциями 
юридического лица - заңды тұл ға  ның жарғылық 
капиталына қатысу үлесін жанама иелену не акция-
ларын иелену (дауыс беру)

косвенное инвести рование - жанама инвестициялау
косвенное обяза тельство - жанама міндеттеме 
косвенное само финансирование - жанама түрде өзін-
өзі қаржыландыру

косвенное финансиро вание - жанама түрде қаржы-
лан  дыру

косвенные затраты - жанама шығын
косвенные издержки - жанама шығын (өнім ді шы ға -
ру мен немесе нақты пайда ор та лы ғы ның қыз ме ті-
мен тікелей байланысы жоқ шығын) 

косвенные капиталовложения - жанама күрделі қар-
жы жұмсалымы

косвенные кредитные ограничения - жанама кре дит-
тік шектеулер

косвенные налоги - жанама салықтар
косвенные ограничения - жанама шектеулер
косвенные расходы - жанама шығыс
косвенный банковский кредит - банктің жанама 
кредиті

косвенный доход - жанама табыс
косвенный кредит - жанама кредит
косвенный курс - жанама бағам
косвенный налоговый кредит - жанама салық кредиті
костариканский колон - Коста-Рика колоны (Коста-
Риканың ақша бірлігі)

“котельная” - “қазандық” (АҚШ-та бағалы қа ғаз дар-
мен, соның ішінде күмəнді бағалы қағаздармен де жұ-
мыс істейтін дилерлер отыратын бөлменің атауы)

котировальная комиссия - баға белгілеу комиссиясы
котиро вальная комиссия биржи - биржаның баға 
белгілеу комиссиясы

котировальная цена - белгіленген баға (баға белгілеу 
негізінде айқындалған, əдетте бағдар ретінде пай-
даланылатын баға)

котировальный комитет - баға белгілеу комитеті
котирование - баға белгілеу 
котирование цен - бағаны белгілеу (биржада сатып 
алушының не сатушының бағаны көпшілік алдында 
ұсы нуы жəне оны кейіннен тіркеуі)

котированная цена - белгіленген баға
котированные капиталовложения - бағасы 
белгіленген күрделі жұмсалым 

котировать - баға белгілеу
котироваться - баға белгілену (1. биржада ай на лыс қа 
түсу; 2. белгіленген бағасының болуы; 3. жұрт шы-
лық алдында белгілі бір бағасы болуы)

котировка - баға белгіленімі, баға белгілеу, ба ға ла ма 
(1. ресми бағам бойынша не сұ ра ныс пен ұсыныс не-
гі зін де бағалау; 2. бир жа да ғы акциялардың күн сай-
ын жарияланып тұратын бағамы; 3. бағалы қа ға з-
ды танымал қор биржасында ресми сау да ға жіберу; 
4. шетел валютасының не ба ға лы қағаздарының 
ба ға мын белгілеу; 5. бизнесте: коммерциялық мəміле 
не ұсыныс бо йынша белгіленген баға; 6. күрделі 
жұм  са  лым да: белгілі бір уақыттағы бағалы қа ғаз ға 
не тауарға ұсыныстың ең жоғары ба ға сы жəне сұ-
ра ныс тың ең төмен бағасы)

котировка акций - акциялардың бағасын белгілеу
котировка акций без права на бесплатное приобре-
тение новых акций - жаңа акцияларды тегін иемде-
ну құқығынсыз акциялардың баға белгіленімі

котировка без учета процентов - пайызды есепте ме-
ген дегі баға белгіленімі

котировка биржевая - биржадағы баға белгілеу, бир-
жа дағы баға белгіленімі, биржа бағаламасы (сату-
шылар ұсынысының не сатып алушылар сұ ра ны сы-
ның бағасы немесе тауар жəне қор биржаларында 
жасасылған мəмілелерде белгіленетін баға)

котировка в иностранной валюте - шетел валютасы 
түріндегі баға белгіленімі

котировка в конце рабочего дня биржи - бир жа жұ-
мыс күнінің соңындағы баға бел гі ле ні мі

котировка валютная - валютаның құнын белгілеу, 
валюталық белгіленім

котировка ва лютного курса - валюта ба ға мын 
белгілеу

котировка валюты - валютаның құнын белгілеу
котировка внебиржевого сектора - биржадан тыс 
сектордың баға белгіленімі

котировка дополнительная - қосымша баға белгіле-
німі

котировка ежедневная - күнделікті баға белгіленімі
котировка заключительная - қо ры тын ды ла ма баға 
белгіленімі

котировка, за метно отличающаяся от текущего 
уровня цен на рынке - нарықтағы бағаның ағым-
да ғы деңгейінен елеулі айыр ма шылығы бар баға 
белгіленімі

котировка иностранной валюты - шетел ва лю та сы-
ның бағасын белгілеу

котировка косвенная - жанама баға белгі ле німі
котировка курса - бағамды белгілеу
котировка курса без учета процентов - ба ғам ды па-
йыз есептемей белгілеу

котировка курса иностранной валюты - шетел валю-
та сының бағамын белгілеу
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котировка на внебиржевом рынке - биржадан тыс 
нарықтағы баға белгіленімі

котировка на зарубежном рынке - шетелдік на рық та-
ғы баға белгіленімі

котировка на нескольких фондовых биржах одно-
временно - бірнеше қор биржасындағы бір уа қыт та-
ғы баға белгіленімі

котировка на срок - мерзімдік баға белгі ле німі
котировка облигаций - облигациялардың ба ға сын 
белгілеу

котировка облигаций внутреннего валютного зай-
ма - ішкі валюталық қарыз об ли га ция ла ры ның баға 
белгіленімі

котировка основных валют - негізгі валюта лардың 
баға белгіленімі

котировка официальная - ресми баға бел гі ле німі
котировка по кассовым сделкам - кассалық мəміле 
бойынша баға белгілеу

котировка по предъявле нии - ұсыну бойын ша баға 
белгіленімі

котировка после заключения сделки - мə мі ле жаса-
сыл ғаннан кейінгі баға бел гі ле ні мі

котировка при закрытии биржи - биржаның жабы-
луы кезіндегі баға белгіленімі

котировка при открытии биржи - биржаның ашылуы 
кезіндегі баға белгіленімі

котировка при сделках на срок - мерзімді мəмілелер 
кезіндегі баға белгіленімі

котировка сегодняшнего дня - бүгінгі күнгі баға 
белгіленімі

котировка товара с не медленной сдачей немедлен-
ной поставкой - дереу жеткізіліп, дереу берілетін 
тауардың бағасын белгілеу

котировка товарная - тауар бағасын белгілеу (тиісті 
биржаның баға белгілеу комиссиясы тіркеп, жария-
лайтын биржа тауарларының бағасы)

котировка фьючерсных и форвардных контрактов 
- фьючерстік жəне форвардтық ке лі сім шарт тардың 
баға белгіленімі

котировка цен покупа теля и продавца одним участ-
ником рынка - сатып алушы мен сатушының баға-
сын нарыққа бір қатысушы белгілеуі

котировка ценной бумаги, которая не является твер-
дой и под лежит согласованию путем перегово ров 
между сторонами - бағалы қа ғаз дар дың тұрақты емес 
жəне тараптар ара сын дағы ке ліс сөз дер жолымен ке лі-
су ге жататын бағасының бел гі ле ні мі

котировка ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар дың баға-
мын белгілеу

котировка ценных бумаг во внебиржевом обо роте 
- биржадан тыс айналымдағы ба ға лы қағаздардың 
баға мын белгілеу

котировка ценных бумаг на бирже - бир жа да ғы баға-
лы қағаздардың бағасын белгілеу

котировка ценных бумаг на двух фондовых биржах 
- екі қор биржасындағы бағалы қа ғаз дардың баға 
бел гі ленімі

котировка ценных бумаг одновременно на несколь-
ких фондовых биржах - бірнеше қор биржасындағы 
бағалы қағаздардың бір уақыттағы баға белгіленімі

котировка цены - баға белгілеу
котировка цены при оп лате фрахта покупателем - 
сатып алушының кірепұлды (та сы мал ақы сын) төлеу 
кезіндегі баға белгіленімі

котировка цены при оп лате фрахта продавцом - са-
ту шы ның кірепұлды (та сы мал ақы сын) төлеу ке зін де-
гі баға белгіленімі

котировка экспортная - экспорттық баға бел гіленімі
котировочная комиссия - баға белгілеу комиссиясы 

(биржаның жанындағы бағалы қа ғаз дардың ба ға-
мын не тауарлардың ба ға сын тіркеп, жариялаушы 
комиссия)

котировочная стоимость - баға белгілеу құны
котировочный бюллетень - баға белгілеу бюл летені
котировочный ва лютный курс - бағасы бел гі ленген 
валюталық бағам

котировочный дисплей - баға белгілеуші дис плей
котировочный обмен ный курс - бағасы бел гі ленген 
айырбас бағамы

котируемая компания - бағасы белгіленетін компа-
ния (акцияларының бағасы қор биржасында немесе 
баламалы инвестициялық на рықта белгіленетін 
компания)

котируемая ценная бумага - бағасы бел гі ле не тін 
бағалы қағаз

котируемый на бирже - биржада бағасы бел гі ленетін
котирующаяся акция - бағасы белгіленетін акция
котирующийся - бағасы белгіленетін (биржада)
котирующийся на бирже - биржада бағасы белгі ле-
нетін

котирующийся неполно стью - бағасы толымсыз 
белгі ленетін

кошки и собаки - мысықтар мен иттер (жаргон сөз-
дер: күмəнді, нарықта тө мен ба ға ла на тын алып-са-
тар лық қор құн  ды лық та ры, олар бойынша дивиденд 
тө лен бейді, несиені өтеу ге жарамсыз)

ко шелек - əмиян
коэффициент - коэффициент (талдамалы көр сет кіш; 
өлшем бірлігі бірдей екі ша ма ның ара қа ты насы); 
еселік

коэффициент “кредит/сто имость обеспечения” - 
“кредит/қамтамасыз ету құны” коэффициенті

коэффициент “одобрения” - “мақұлдау” коэффи циенті
коэффициент акселератора - акселератор коэф фи-
циенті (нарықтық экономиканы мемлекеттік рет-
теуде пайдаланылатын көрсеткіш)

коэффициент акселерации - акселерация коэф фи-
циен ті (инвестиция өсімінің оны туғызатын та-
быс тың, тұтынушылық сұраныстың немесе дайын 
өнім нің салыстырмалы өсіміне қатынасы)

коэффициент актива - актив коэффициенті (ағым да-
ғы (айналым) активтерінің қысқа мерзімді мін дет-
те ме лер ге (ағымдағы пассивтерге) қатынасына тең 
қаржы коэффициенті)
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коэффициент активности - активтілік коэффициенті, 
белсенділік коэффициенті

коэффициент альфа - альфа коэффициенті (өнеркəсіп 
орнының акциялары мен нақты бағалы қағаз үшін 
АК&М индексінің ара қа ты насын сипаттайтын 
коэф фициент)

коэффициент базовой прибыльности активов - 
активтердің базалық пайдалылығы коэффициенті

коэффициент балансовый - теңгерім коэф фи циенті
коэффициент бета - бета коэффициенті (ак ция ның са-
лыстырмалы өзгергіштігінің өл ше мі)

коэффициент благоразумия - парасаттылық коэф-
фициенті (банктер теңгерімдерінің түрлі бө лік те рі 
арасындағы арақатынас, оларды қолдау мін дет те-
ме лер дің дер кезінде орындалуын, жалпы қалыпты 
жұ мыс істеуді қамтамасыз етді)

коэффициент бухгалтерский - бухгалтерлік коэффи-
циент

коэффициент быстрой ликвидности - жылдам өтім-
ді лік коэффициенті 

коэффициент быстроты покрытия ликвидными 
активами - өтімді активтермен өтеу жыл дам ды лы-
ғы ның коэффициенті (кə сіп орын ның төлем төлеуге 
қабілеттілігін сипаттайтын көрсеткіш)

коэффициент валовой прибыли - жалпы пайда коэф-
фициенті

коэффициент валютный - валюта коэф фи циенті
коэффициент восстановления платежеспособности - 
төлем қабілетін қалпына келтіру коэффициенті

коэффициент выплат - төлем коэффициенті (фирма 
пайдасынан акцияларды ұстау шы лар ға дивиденд 
түрінде төленетін пайыз)

коэффициент выплаты дивидендов - дивидендтер 
төлеу коэффициенті

коэффициент выплаты прибыли в виде дивидендов 
- пайданы дивидендтер түрінде төлеу коэффициенті

коэффициент выплачиваемого дивиденда - тө ле не-
тін дивиденд коэффициенті (акция ларды ұс тау шы-
лар ға қолма-қол ақшалай төленетін табыс пайызы) 

коэффициент выручки - ақшалай түсім коэффициенті
коэффициент дельта - дельта коэффициенті (опцион 
бағасының опционның негізінде жатқан қаржы 
құра лына қатынасы)

коэффициент дисконти рования - дисконттау коэф-
фициенті

коэффициент долга - борыш коэффициенті
коэффициент долгосрочной задолженности - ұзақ 
мерзімді берешек коэффициенті

коэффициент достаточности капитала - капиталдың 
жеткіліктілігі коэффициенті

коэффициент достаточности капитала банка - банк 
капиталының жеткіліктілігі коэффициенті

коэффициент достаточности собственного капитала 
- меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициенті

коэффициент дохода - табыс коэффициенті
коэффициент доходности - табыстылық коэффициенті
коэффициент доходности активов - активтердің та-
быс ты лы ғы коэффициенті

коэффициент доходности инвестиций - ин вес ти ция-
лар дың табыстылығы коэф фи циен ті 

коэффициент доходности капитала владельцев 
обыкновенных акций - жай акцияларды ие ле ну ші-
лер капиталының табыстылығы коэф фициенті 

коэффициент доходов - кіріс коэффициенті
коэффициент задолжен ности - берешек коэф фициенті 

(борышқорлық міндеттеме мен капитал арасын да ғы 
айырма)

коэффициент заемного капитала - қарыз капи та лы-
ның коэффициенті

коэффициент заработной платы - жалақы коэф фи-
циенті 

коэффициент затрат - шығын коэффициенті
коэффициент изменения уровня цен - баға деңгейін 
өзгерту коэффициенті

коэффициент изъятия - алу коэффициенті
коэффициент импорта - импорт коэффициенті 
коэффициент инвестиций - инвестициялар коэф фи-
циенті

коэффициент инвестиционный - инвес тиция лық 
коэф фициент

коэффициент инкассации - инкассация коэф фициенті
коэффициент использования денежных средств - 
ақшалай қаражатты пайдалану коэффициенті

коэффициент капитала - коэффициент капитала (банк 
капиталы шамасының оның активіне қатынасы) 

коэффициент капитализации - капиталдандыру коэф-
фициенті, капиталдану коэффи циен ті

коэффициент кассовой наличности банка - банктің 
кассадағы нақты ақшасының коэффициенті

коэффициент коллекции - коллекция коэф фи циенті 
(компания дебиттерінің оның күн де лік ті орташа 
өткізіміне қатынасының коэффициенті)

коэффициент конверсии акций - акцияларды айыр-
бас тау коэффициенті

коэффициент конверсии иностранных валют - ше-
тел валюталарын айырбастау коэф фициенті 

коэффициент конверсии ценных бумаг - бағалы қа-
ғаз дарды айырбастау коэффициенті

коэффициент корректировки валютного курса - ва-
лю талық бағамды түзету коэф фи циен ті

коэффициент кредитного влияния - кредит ық па лы-
ның коэффициенті (кредит беру түр ле рі не жəне оны 
өтеу мерзіміне байланысты экономиканың шы ға сы-
сын көр се те тін коэффициент)

коэффициент кредитной достоверности - кре диттің 
дұрыстық коэффициенті

коэффициент Кука - Кук коэффициенті (кредит ме ке-
ме ле рі мен коммерциялық банк тер дің тө лем тө леу ге 
қабілеттілігінің коэф фи циен ті, мен шік ті ка пи тал-
дың тəуекел дə ре же сі бойынша сал мақ тал ған ак-
тивтерге қатынасына тең)

коэффициент лакмусовой бума ги - лакмус қағазы 
коэффициенті

коэффициент ликвидности - өтімділік коэф фициенті
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коэффициент ликвидности активов - ак тив тер дің 
өтімділік коэффициенті (ұйым ак тив те рі өтім ді лі гі-
нің оның ағымдағы мін дет те ме ле рі не қатынасы)

коэффициент ликвидности акций - акция лар дың 
өтімділік коэффициенті

коэффициент ликвидности банка - банктің өтем паз-
дық коэффициенті

коэффициент ликвид ных активов - өтімді активтер 
коэффициенті

коэффициент монетизации экономики - эко но ми-
ка   ның мəнеттену көрсеткіші (ақшаның жалпы ішкі 
өнім ге қатынасы)

коэффициент наличности - қолдағы ақша коэф фи-
циен ті (банктің банкнот, мəнет тү рін де гі қолда 
бар сақтық қорларының клиенттер алдындағы 
жиын тық мін дет те ме ле рі не, яғни ағымдағы жəне 
де по зит тік шот тар да ғы салымдардың сомасына 
қа ты на сы)

коэффициент наличных средств - қолда бар қаражат 
коэффициенті

коэффициент наличных средств ликвидности - қол-
да ғы қаражаттың өтімділік коэф фициенті

коэффициент обеспечения денежными средствами - 
ақшалай қаражатпен қамтамасыз ету коэффициенті

коэффициент обеспечения импорта страны валют-
ными резервами - ел импортының валюталық сақ-
тық қормен қамтамасыз етілу коэффициенті

коэффициент обеспеченности собственными сред-
ствами - меншікті қаражатпен қам та ма сыз етілу 
коэф фициенті

коэффициент облигации - облигация коэф фи циен ті 
(компанияның облигациялар тү рін де гі капиталдану 
пайызын өлшейтін коэффи циент)

коэффициент облигационный - облигация лық коэф-
фициент

коэффициент обложения - салық салу коэф фициенті
коэффициент оборачиваемости - айналым ды лық 
коэффициенті

коэффициент оборачиваемости активов - ак тив тер-
дің айналымдылық коэффициенті

коэффициент оборачиваемости дебиторской задол-
женности - дебиторлық берешектің ай налымдылық 
коэффициенті

коэффициент оборачиваемости долгосрочных ак-
тивов - ұзақ мерзімді активтердің ай налымдылық 
коэффициенті

коэффициент оборачиваемости капитала - капи тал-
дың айналымдылығы коэффициенті

коэффициент оборачиваемости оборотного капита-
ла - айналым капиталының айналымдылық коэф фи-
циенті 

коэффициент оборачиваемости общей суммы акти-
вов - активтердің жалпы со ма сы ның айналымдылық 
коэффициенті

коэффициент оборачиваемости суммарных акти-
вов - жиынтық активтердің ай на лым ды лық коэффи-
циенті 

коэффициент оборачиваемости текущих активов - 
ағымдағы активтердің ай на лым ды лық коэфициенті 

коэффициент оборачиваемости фиксированных ак-
тивов - тіркелген активтердің ай на лым ды лық коэф-
фициенті

коэффициент обслу живания долга - бо рыш қа қызмет 
көрсету коэффициенті (жылдық тө лемдердің кіріске 
қатынасы)

коэффициент обычных акций - жай акциялар коэф-
фициенті

коэффициент обязательства - міндеттемелер коэф-
фициенті 

коэффициент окупаемости - өтелімділік коэф фи циенті
ко эффициент окупаемости капитало вло же ний - күр-
делі жұмсалымның өте лім ді лі гі коэффициенті

коэффициент опера ционных издержек - опе ра ция-
лық шығын коэффициенті

коэффициент, отража ющий степень устойчивости 
курса акций - акциялар бағамының орнықтылығы 
дəрежесін көрсететін коэффициент

коэффициент оценки заемщика на рынке ценных 
бумаг - бағалы қағаздар нарығында қарызгерді ба ға-
лау коэффициенті

коэффициент перево да - аудару коэффициенті (бір ва-
лютаны екіншісіне аудару коэффициенті)

коэффициент переоценки - қайта бағалау коэф фи циенті
коэффициент пересчета - қайта есептеу коэффициенті
коэффициент платежеспособности - тө лем тө леу-
ге қабілеттілік коэффициенті, тө лем қа бі лет ті лі гі 
коэф фи циен ті (1. банк тің мен шік ті активтерінің 
оның мін  дет  те ме ле рі не қатынасы; 2. сақтандыру 
ком па ния сы ның таза активтерінің өмірді сақ тан-
ды ру дан басқа барлық сақтандыру түрлері бойынша 
сақ тан ды ру сыйлықасы түрінде алатын табысына 
қатынасы) 

коэффициент покрытия - өтеу (жабу) коэф фи циен ті 
(банктің капиталы мен оның барлық мін дет те ме ле-
рі нің сомасы арасындағы заңмен айқындалатын ара 
қатынас)

коэффициент покрытия долгосрочной задолженнос-
ти - ұзақ мерзімді берешекті өтеу коэффициенті

коэффициент покрытия пассивов собственным 
капиталом - пассивтерді меншікті капиталмен өтеу 
коэффициенті

коэффициент покрытия прибылью расходов на вы-
плату процентов - пайыздарды төлеуге жұмсалған 
шығысты пайдамен өтеу коэффициенті

коэффициент покрытия прибылью расходов по-
стоянного характера - тұрақты сипаттағы шығысты 
пайдамен өтеу коэффициенті

коэффициент покрытия процента - пайызды өтеу 
коэффициенті

коэффициент покрытия процентных платежей - па-
йыз дық төлемдерді өтеу коэф фи циенті 

коэффициент понесенных убытков - келті ріл ген за-
лал коэффициенті (келтірілген за лал дың сый лық ақы-
ға пайыздық қатынасы)
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коэффициент прибыльности собственного капитала 
- меншікті капиталдың пай да лы лық коэффициенті

коэффициент прибыльности суммарных активов - 
жиынтық активтердің пайдалылық коэффициенті

коэффициент привилегированных акций - артық-
шы лықты акциялар коэффициенті

коэффициент прироста - өсу коэффициенті
коэффициент просроченной задолженности - мерзімі 
өткен берешек коэффициенті

коэффициент размеще ния - орналастыру коэффи-
циенті

коэффициент рассрочки - мерзімді ұзарту коэффи-
циенті

коэффициент расходов (расходный) - шығыс коэф-
фициенті

коэффициент регрессии - кемімел коэф фи циенті 
коэффициент резер вирования - сақтық қор жасау 
коэффициенті

коэффициент ре зервных активов - сақтық қор актив-
терінің коэффициенті 

коэффициент риска - тəуекел коэффициенті (ин вес  ти-
ция лық тəуекелдікті болжалды пайдаға қатынасы 
бойынша бағалау)

коэффициент рискованных активов - тə уе кел етілген 
активтер коэффициенті

коэффициент рисковых активов - тəуекелдік актив-
тер коэффициенті 

коэффициент роста инвестиций - ин вес ти ция ла рдың 
өсу коэффициенті

коэффициент рынка - нарық коэффициенті
коэффициент рыночной стоимости - нарық тық құн 
коэффициенті

коэффициент самофинансирования - өзін-өзі қаржы-
ландыру коэффициенті

коэффициент свобод ного капитала - еркін (бос) ка-
питал коэффициенті

коэффициент собственности - меншік коэф фициенті
коэффициент сово купного капитала - жиын тық ка-
питал коэффициенті

коэффициент соотношения рыночной ценности и 
балансовой стоимости акций - ак ция лар дың на рық-
тық құндылығы мен тең ге рім дік құнының ара қа ты-
на сы коэффициенті

коэффициент соотношения собственных и заемных 
средств - меншікті жəне қарыз қа ра жа ты ара қа ты на-
сы ның коэффициенті

коэффициент ссуды - несие коэффициенті
коэффициент текущей ликвидности - ағым да ғы 
өтім ді лік коэффициенті

коэффициент убытков - залал коэффициенті
коэффициент убыточности - залалдылық коэффициенті
коэффициент увеличения прибыли - пай да ның кө-
беюі коэффициенті 

коэффициент управляемости - бас қа рыл ғыш тық 
коэф фициенті

коэффициент устойчивости - орнықтылық коэф фи-
циен ті, тұрақтылық коэффициенті

коэффициент утраты платежеспособности - төлем 
қабілетін жоғалту коэффициенті

коэффициент финансового левереджа - қар жы ле ве-
реджі (қаржы тұтқасын пайдалану нə ти же ле рі нің 
коэффициенті)

коэффициент финансового риска - қаржы тə уе келі 
коэффициенті

коэффициент финансового рынка - қаржы на рығы 
коэффициенті

коэффициент финансовой зависимости - қар жы тə-
уел ділігі коэффициенті

коэффициент финансовой стабильности - қар жы тұ-
рақтылығы коэффициенті 

коэффициент финансовой устойчивости - қар жы ор-
нық тылығы коэффициенті 

коэффициент финансовый - қаржы коэф фи циенті
коэффициент фондов - қорлар коэффициенті
коэффициент фондовой капитализации - қорларды 
капиталдандыру коэффициенті

коэффициент хеджевый - хедж коэффициенті
коэффициент хеджирования - хеджерлеу коэффициенті
коэффициент цены - баға коэффициенті
коэффициент чистой прибыли - таза пайда коэф-
фициенті

коэффициент экономической эффективности - эко-
но микалық тиімділік коэффициенті

коэффициент эластичности - икемділік коэф фициенті
коэффициент эластичности налогов - са лық тар дың 
икемділік коэффициенті

коэффициент эластичности предложения - ұсы ныс-
тың икемділік коэффициенті

коэффициент эластичности спроса - сұ ра ныс тың 
икем ділік коэффициенті

коэффициент эффектив ности - тиімділік коэф фи-
циен ті (қарызгердің қызметін талдау кезінде)

коэффициент эффективности затрат - шы ғын тиім ді-
лі гі нің коэффициенті 

коэффициент эффективности капитальных вложе-
ний - күрделі жұмсалым тиімділігінің коэффициенті

коэффициенты левереджа - левередж коэф фициент-
тері

кража банковских средств - банк қаражатын ұрлау
крайний срок - ақырғы мерзім
крайний уровень цен - бағаның ақырғы деңгейі
крайняя цена - ақырғы баға
красная оговорка - қызыл ескертпе
красное сальдо - қызыл сальдо, теріс қалдық
красное сторно - қызыл түзетпе (есеп ті зім де ме ле-
рін де, тізімдіктерде қателерді түзету үшін қызыл 
сиямен түсірілген бухгалтерлік жазба)

красное условие - қызыл шарт (аккредитив шарты)
“красное условие” аккредитива - ак кре ди тив тің “қы-
зыл шарты” (банк қоймалық қол хат берудің орнына 
аккредитив сомасының бір бөлігін алғытөлем тү-
рінде төлеуге немесе коносаменттің орнына осын-
дай басқа бір құжат беруге келісетін аккредитив 
шарты) 
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краткая информация о курсах и предлагаемых объ-
емах сделок с цен ными бумагами - ба ға лы қа ғаз-
дар мен жасалатын мəміленің ба ға мы мен ұсы ны лып 
отырған қысқа ақ па раты

кратковремен ная биржевая паника - бир жа да ғы 
қыс қа мерзімді үрей (дүрлікпе) (ба ғам ның кенеттен 
көтерілуінен немесе тө мен де уі нен туындаған дүр-
лікпе)

кратковременная тен денция - қысқа мерзімді үрдіс
кратковременное улучшение рыночной конъюнкту-
ры - нарықтық жағдаяттың қыс қа мерзімді жақсаруы

краткосрочная га рантия - қысқа мерзімді ке пілдік
краткосрочная государственная облигация - қысқа 
мерзімді мемлекеттік облигация

краткосрочная долговая ценная бумага - қысқа мер-
зім ді борышкерлік бағалы қағаз

краткосрочная задолженность - қысқа мер зім ді бе-
решек

краткосрочная коммерческая бумага - қысқа мер зім-
ді коммерциялық қағаз

краткосрочная компенсационная операция - қысқа 
мерзімді өтемақылы операция

краткосрочная купля-продажа акций в налого-
вых целях - акцияларды салық мақ са тын да қысқа 
мерзімді сатып алу-сату

краткосрочная нота с плавающей процентной став-
кой - пайыздық мөлшерлемесі қыс қа мерзімді нота

краткосрочная облигация - қысқа мерзімді облигация
краткосрочная однодневная ссуда - қысқа мер зімді 
бір күндік несие

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 ссуда для финансовых операций - 
қаржы операциялары үшін қысқа мерзімді несие

краткосрочная ценная бумага - қысқа мер зім ді баға-
лы қағаз

краткосрочная ценная бумага с плавающей про-
центной ставкой - пайыздық мөл шер ле ме сі құбыл-
ма лы қысқа мерзімді бағалы қағаз

краткосрочное вложение капитала - ка пи тал дың 
қыс қа мерзімді салымы

краткосрочное долговое обязательство - қыс қа мер-
зім ді борышқорлық міндеттеме

краткосрочное долго вое обязательство с плаваю-
щей процентной ставкой - па йыз дық мөлшерлемесі 
құбылмалы қысқа мер зім ді борышкерлік міндеттеме

краткосрочное кредитное обязательство местных 
органов власти, имеющее целью привлечение 
средств до момента поступления на логов или дол-
госрочных займов - жергілікті билік органдарының 
қа  ра  жат ты салықтардың немесе ұзақ мер зім ді қа рыз-
дар дың түсуі сəтіне дейін тарту мақ са тын көздейтін 
қыс қа мерзімді кре дит тік міндеттемесі

краткосрочное кредитование - қысқа мер зім ді кредит 
беру

краткосрочное кре дитование на основе акцепта и 
про дажи векселей - вексельдерді акцептілеу жəне 
сату негізінде қысқа мер зім ді несиелендіру

краткосрочное фи нансирование - қысқа мер зім ді 
қаржыландыру

краткосрочные государственные займы - қыс қа мер-
зім ді мемлекеттік қарыз

краткосрочные государственные ценные бумаги - 
қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы қа ғаз дар

краткосрочные инвестиции - қысқа мерзімді инвес-
тициялау

краткосрочные казначейские обязательства - қыс қа 
мерзімді қазынашылық мін дет те ме лер

краткосрочные ликвидные активы - қысқа мерзімді 
өтімді активтер

краткосрочные ноты Национального банка - Ұлт-
тық банктің қысқа мерзімді ноталары (ай на лыс та ғы 
ақша көлемін реттеуге, банк мекемелерінің тең-
ге рім де рін тазалауға ар нал ған ақша саясатының 
құралы)

краткосрочные обязательства - қысқа мер зім ді мін-
дет темелер

краткосрочные обязательства государственного 
казначейства - мемлекеттік қа зы на шы лық тың қысқа 
мер зім ді міндеттемелері

краткосрочные правительственные облигации, 
выпускаемые на рынок непрерывно - нарыққа үз-
дік сіз шығарылатын қысқа мер зім ді үкіметтік обли-
гация (Ұлыбритания)

краткосрочные ссуды бир жевым маклерам - биржа 
маклерлеріне берілетін қысқа мер зім ді несие

крат косрочные ссуды для финансирова ния долго-
срочных - ұзақ мерзімді несиені қаржыландыру 
үшін берілетін қысқа мер зім ді несие

краткосрочные финансо вые инструменты минис-
терства фи нансов США - АҚШ қар жы ми нис тр лі гі-
нің қысқа мерзімді қаржы құ рал дары

краткосрочные ценные бумаги - қысқа мер зім ді баға-
лы қағаздар

краткосрочные ценные бумаги правительства - үкі-
мет тің қысқа мерзімді бағалы қа ғаз дары

краткосрочный - қысқа мерзімді (тек кейбір ауыспа-
лы шама ғана, мыс., өндірістің ауыс палы факторла-
ры ғана өзгеруі мүмкін уа қыт кезеңі)

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 вексель со сроком уплаты от 1 до 20 
дней - төлеу мерзімі 1 күннен 20 күнге дейінгі қысқа 
мерзімді вексель

краткосрочный вклад - қысқа мерзімді салым
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крат косрочный депозит - қысқа мерзімді депозит
краткосрочный депозитный сертификат - қысқа 
мерзімді депозиттік сертификат

краткосрочный долг - қысқа мерзімді борыш (бір 
жыл ішінде орындалуға тиіс барлық борышқорлық 
міндеттемелер)

краткосрочный долговой инструмент - қыс қа мер-
зім ді борышкерлік құрал

краткосрочный заем - қысқа мерзімді қарыз
краткосрочный инвестиционный фонд - қыс қа мер-
зім ді инвестициялық қор

краткосрочный казначейский вексель - қыс қа мер-
зім ді қазынашылық вексель

краткосрочный капитал - қысқа мерзімді капитал
краткосрочный коммерческий век сель - қыс қа мер-
зім ді коммерциялық вексель

краткосрочный кредит - қысқа мерзімді кредит
краткосрочный кредит до вы пуска акций - акциялар 
шығарылғанға дейінгі қысқа мер зім ді кредит

краткосрочный кредит до появления основного 
финансирова ния - негізгі қар жы лан ды ру пайда бол-
ған ға дейінгі қысқа мерзімді кредит

краткосрочный оборотный капитал - кысқа мерзімді 
айналым капиталы 

краткосрочный подъем цены - бағаның қыс қа мер-
зім ді көтерілуі

краткосрочный поток капи талов - капитал дар дың 
қыс қа мерзімді ағыны

краткосрочный прирост капитала - капитал дың қыс-
қа мерзімді өсімі

краткосрочный простой вексель - қысқа мер зім ді 
жай вексель

краткосрочный сег мент рынка - нарықтың қысқа 
мерзімді буыны

краткосрочный торговый вексель - қысқа мерзімді 
сауда векселі

краткосрочный убыток - қысқа мерзімді залал
крауд - крауд (мамандар, саудагерлер, дилерлер, дел-
далдар)

крах - күйреу (биржа практикасында дағ да рыс ты 
құбылысты, ең алдымен бан крот тық ты - күйзелуді, 
төлем төлеуге толық қа бі лет сіз дік ті, жұтауды, 
тақырға отыруды білдіретін термин)

крах банка - банктің күйреуі
крах банковской системы - банк жүйесінің күйреуі
крах биржи (биржевой) - биржаның күйреуі (биржа-
ның қаржы жағдайының күрт жəне шапшаң на-
шарлауы)

крах валюты - валютаның күйреуі
крах золотого стандарта - алтын стандар ты ның 
күйреуі

крах кредитной системы - кредит жүйесінің күйреуі 
крах на Уолл-стрит - Уолл-стриттегі күйреу (амери-
кан акциялар нарығының 1929-1932 жылдардағы 
күйреуі) 

крах операционный - операциялық күйреу
крах финансовый - қаржы күйреуі

крах фондовой бир жи - қор биржасының күйреуі
крах экономический - экономикалық күйреу
кредит - кредит (1.ақшалай соманы, тауарлар мен 
бас қа да құндылықтарды мерзімділік, қай тару, пай-
да лан ғаны үшін пайыз төлеу шартымен уа қыт ша 
табыстау; 2. ақша сомасын белгілі бір шарттармен 
борышқа беру; 3. бухгалтерлік есеп бабы; 4. банкіге 
бо  рыш қор лық міндеттемені табыстау ар қы лы ке-
піл ден ді рілетін кредит, оны тиіс ті қорлар береді; 
5. жаргон сөз: айқын, шынайы ақпарат беру жолы-
мен ақшалай кредит алу)

креди΄т - креди΄т (1. есепшілік кітаптардың оң жа ғы-
ның атауы; 2. экономикалық пəннің атауы)

кредит авальный - авальдық кредит
кредит акцептно-рамбурсный - акцептілік-рам бурс-
тық кредит (сауда операцияларын банк тің қысқа 
мер зімді несиелендіруі)

кредит акцептный - акцептілік кредит (экс порт шы-
ға не импортшыға банк кредитін беру жолымен 
халықаралық сауданы не сие лен діру тəсілі)

кредит акцептованный - акцептелген кредит
кредит амортизационный - өтемпұлдық кредит, то-
зым пұлдық кредит, амортизациялық кредит

кредит аукционный - аукциондық кредит
кредит банка, не связанный с конкретными целя-
ми - банктің нақты мақсаттармен байланысты емес 
кредиті

кредит банкирский - банкир кредиті
кредит банковский - банк кредиті (банк не өзге кре-
дит мекемесі ақшалай қарыз тү рін де беретін кре-
дит түрі)

кредит банковского консорциума - банк кон сор-
циумы ның кредиті

кредит без вещественного обеспечения - затпен қам-
та масыз етілмеген кредит

кредит без документарного оформления - құ жат та ма-
лық ресімдеусіз коммерциялық кредит

кредит без обеспечения - қамтамасыз етіл меген кредит
кредит без права оборота - айналымға түсу құқығы 
жоқ кредит

кредит без рассрочки - мерзімі ұзартылмаған кредит, 
мəулеттік емес кредит

кредит безотзывный - қайтарып алынбайтын кредит 
(несиегер мен қарызгердің келісімінсіз шарттары 
өзгертілмейтін кредит)

кредит беспроцентный - пайызсыз кредит
кредит бланковый - бланкілік кредит (қамсыз дан ды-
рыл май берілетін кредит)

кредит брокерский - делдалдық кредит
кредит блокированный - оқшауландырылған кредит
кредит буферный - аралық кредит
кредит “бэк-ту-бэк” - “бэк-ту-бэк” кредиті
кредит бюджетный - бюджеттік кредит
кредит в банке - банкідегі кредит
кредит в двух валютах - қос валюталы кредит
кредит в денежной форме - ақшалай нысандағы кредит
кредит в долларах - доллар түріндегі кредит
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кредит в евровалюте - еуровалюта түріндегі кредит
кредит в иностранной валюте - шетел валютасымен 
берілетін кредит

кредит в качестве зало га - кепілзат ретіндегі кредит
кредит в налично-денежной форме - қолма-қол ақша-
лай нысандағы кредит

кредит в наличной форме - қолма-қол ақша нысанын-
дағы кредит

кредит в натуральной форме - заттай ны сан да ғы 
кредит

кредит в рамках экономической помощи - экономи-
ка лық көмек шеңберіндегі кредит

кредит в свобод но конвертируемой валюте - еркін 
айырбасталатын валюта түріндегі кредит

кредит в счет предстоящих взносов собственных 
средств - меншікті қаражаттың алдағы жарналары 
есебіне берілетін кредит

кредит в форме банковского аваля - банк авалі ны са-
нындағы кредит

кредит в форме овер драфта - овердрафт нысанын да-
ғы кредит

кредит в форме открытого лимита - ашық лимит ны-
са  нын дағы кредит

кредит в форме открытого счета - ашық шот ныса-
нын дағы кредит 

кредит в форме переучета - қайта есептеу ныса нын-
дағы кредит

кредит в форме покупки государственных казна-
чейских обязательств - мемлекеттік қазынашылық 
міндеттемелерді сатып алу нысанындағы кредит

кредит в форме тратты - тратта нысанындағы кредит
кре дит в форме учета - есеп нысанындағы кредит
кредит в фунтах стерлингов - стерлинг фунт ны са-
нын дағы кредит

кредит валютный - валюталық кредит, валю талық 
кредит 

кредит вексельный - вексельдік кредит
кредит “вечно зеленый” - “мəңгі жасыл” кредит
кредит вещный - заттай кепілдікті кредит
кредит взаимный - өзара кредит
кредит внешнеторговый - сыртқы сауда кредиті
кредит внешний - сыртқы кредит
кредит внутренний - ішкі кредит
кредит “воздушный шар” - “əуе шары” кредиті 

(мерзімі өткенге дейін тек болмашы төлем ғана 
төленетін кредит)

кредит возмещающий - өтелмелі кредит
кредит возобновленный - жаңартылған кредит
кредит возобновляемый - жаңартылмалы кредит
кредит востребованный - талап етілген кредит
кредит, выданный по политическим соображениям 

- саяси мақсатпен берілген кредит
кредит “галстук-бабочка” - “көбелек-галстук” кредит 

(мөлшерлемесі ауытқымалы кредит, оның шарты 
бойынша белгілі бір деңгейден жоғары пайыздардың 
бəрі бүкіл кредит мерзімі өткеннен кейін төленеді)

кредит гарантийный - кепілдікті кредит

кредит гарантированный - кепілдендірілген кредит 
(кепілдік негізінде берілетін кредит)

кредит, гарантируемый банком - банк ке піл дік 
беретін кредит

кредит гарантия - кепілдік кредит (дебиторға оның 
алдыңғы кредиті кепілгерлерінің талаптарын 
қанағаттандыру үшін берілген банк кредиті)

кредит государ ственного сектора - мем ле кет тік сек-
тор кредиті

кредит государственный - мемлекеттік кредит 
(қатысушыларының бірі мемлекет, ал екін  ші  сі 
жеке не заңды тұлға болып табылатын кредит 
қатынастарының жиын ты ғы)

кредит делопроизводителя брокерской фирмы - 
делдалдық фирманың іс қағаздарын жүргізушісінің 
кредиті

кредит денежного рынка - ақша нарығының кредиті
кредит денежный - ақшалай кредит
кредит дешевый - арзан кредит
кредит дилерский - дилерлік кредит 
кредит дисконтный - дисконттық кредит
кредит диспозиционный - диспозициялық кредит 
кредит для выплаты про центов - пайыз төлеу үшін 
берілетін кредит

кредит для подкрепления оборотного капитала за-
емщика - қарызгердің айналым капиталын нығайту 
үшін берілетін қарыз 

кредит для покры тия временной потребности в 
сред ствах - қаражатқа уақытша қажетсінуді жабу 
үшін берілетін кредит

кредит для пополнения оборотного капитала - айна-
лым капиталын толықтыру үшін берілетін кредит

кредит для содействия импорту - импортқа көмек 
көрсететін кредит

кредит для содействия экспорту - экспортқа көмек 
көрсететін кредит

кредит для финансирования инвестиций - инвести-
цияны қаржыландыру үшін берілетін кредит

кредит для финансирования производства - өн ді ріс-
ті қаржыландыру үшін берілетін кредит

кредит для фи нансирования экспорта - экспортты 
қаржыландыру үшін берілетін кредит

кредит дневной - күндізгі кредит
кредит до востребования - талап етілмелі кредит 
ізденді кредит

кредит доверия - алдын ала сенім көрсе ту (сенімге 
ие компанияның қаржы жағ да йы ның жақсы екенін 
білдіретін термин)

кредит документарный - құжаттамалық кредит
кредит долгосрочный - ұзақ мерзімді кредит
кредит евросиндицированный - Еуропаның синди-
кат талған кредиті

кредит заемщика - қарызгердің кредиті
кредит заказчику - тапсырыскерге берілетін кредит
кредит залоговый - кепілзатты кредит 
кредит замороженный - уақытша тоқтатылған кредит
кредит застрахованный - сақтандырылған кредит
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кредит земельный - жер кредиті
кредит и дебет - кредит пен дебет 
кредит импортера - импорттаушы кредиті
кредит импортеру - импортшыға берілетін кредит
кредит импортный - импорттық кредит
кредит инвестиционному товариществу, обеспечен-
ный определен ными активами и одновременно 
с правом регресса на все активы това рищества 
- инвестициялық серіктестікке берілетін, белгілі бір 
активтермен қамтамасыз етілген жəне сонымен бірге 
серіктестіктің барлық активтеріне кері талап құқығы 
бар кредит

кредит инвестиционный - инвестициялық кредит
кредит иностранному производителю сырья - шикі-
зат ты шетелдік өндірушіге берілетін кредит

кредит иностранный - шетелдік кредит
кредит инсайдерам - инсайдерлерге берілетін кредит
кредит ипотечный - ипотекалық кредит (банк жыл-
жымайтын мүлік кепілдігімен беретін ақшалай 
кредит)

кредит использованный - пайдаланылған кредит
кредит, используемый попеременно двумя компа-
ниями од ной группы - бір топтағы екі компания 
алма-кезек пайдаланатын кредит

кредит, используемый при необходимости - қажет 
болғанда пайдаланылатын кредит

кредит коммерческий - коммерциялық кредит (сату-
шылар сатып алушыға сатылған тауар үшін төлем 
төлеу мерзімін ұзарту түрінде тауарлай беретін 
кредит)

кредит коммунальный - коммуналдық кредит
кредит компенсационный - өтемдік кредит
кредит конверсионный - конверсиялық кредит 
кредит консолидирующий - шоғырлан ды ру шы кредит
кредит консорциальный - консорциумдық кредит
кредит консорциума - консорциум кредиті (банктер 
тобының біріккен кредиті)

кредит контокоррентный - контокорренттік кредит, 
бірыңғай шотты кредит (банк лимиті шегінде қам-
сыз дан ды рылмай не қағаз жүзіндегі кепілдікпен бе рі-
ле тін кредит)

кредит кооперативный - кооперативтік кредит
кредит косвенный - жанама кредит
кредит краткосрочный - қысқа мерзімді кредит (бір 
жылға дейінгі мерзімге берілетін кредит)

кредит “крупный” - “ірі” кредит
кредит купеческий - көпестік кредит 
кредит лизинговый - лизинплік крелит
кредит лицу, связанному с банком - банкпен бай ла-
ныс қан тұлғаға берілетін кредит

кредит ломбардный - ломбардтық кредит
кредит льготный - жеңілдікті кредит (негізінен даму-
шы елдерге нарықтық мөлшерлемеден төмен мөл-
шер ле ме бойынша көбінесе ұзақ мерзімге берілетін 
кредит)

кредит межбанковский - банк аралық кредит
кредит межгосударственный - мемлекет аралық кредит

кредит международного фонда - халықара лық қордың 
кредиті

кредит международный - халықаралық кредит
кредит межфирменный - фирма аралық кредит
кредит мелкий - ұсақ кредит
кредит молодым семьям - жас отбасыларға берілетін 
кредит

кредит мультивалютный - мультивалюталық кредит, 
көп валюталық кредит

кредит мультиопционный - мультиопцион дық кредит
кредит на внедрение новой техники и механиза-
цию производства - жаңа техниканы енгізуге жəне 
өндірісті механикаландыруға арналған кредит

кредит на временное восполнение недостатка соб-
ственных оборотных средств - мен шік ті айналым 
қа ра жатының же тіс пеу ші лігін уақытша толтыруға 
ар нал ған кредит

кредит на временные нужды - уакытша қажеттіктерге 
арналған кредит

кредит на госрезервы - мемлекеттік сақтық қорларға 
арналған кредит

кредит на завершение зачетов - есепке алудың аяқ та-
луы на арналған кредит

кредит на закупку - көтере сатып алуға арнал ған 
кредит

кредит на импорт - импортқа арналған кредит
кредит на коммерческих условиях - коммер циялық 
шарттарға негізделген кредит

кредит на компенсационной основе - өтем ақы лық 
негіздегі кредит 

кредит на льготных условиях - жеңілдікті шарттар 
негізіндегі кредит

кредит на ме роприятия по охране окружающей сре-
ды - қоршаған ортаны қорғау жө нін дегі іс-шараларға 
арналған кредит

кредит на накладные расходы - үстеме шы ғыс қа ар-
налған кредит

кредит на не ограниченный срок - шектеусіз мерзімге 
арналған кредит

кредит на обо рудование жилищ энер го сбере гаю-
щими устройствами - тұр ғын үй лер ді энергиямен 
үнем дей тін құ рыл ғы ла рмен жаб дықтауға арналған 
кредит (АҚШ)

кредит на обучение - оқуға арналған кредит, оқытуға 
арналған кредит (түлектерге ваучер беру жолымен 
жастарды кəсіпке даярлау нарығын қалыптастыру)

кредит на оплату оборудования - жабдық ақысын 
төлеуге арналған кредит

кредит на оплату оборудования стройки - құ  ры  лыс 
жабдығының ақысын төлеуге ар нал  ған кредит

кредит на оплату расчетных документов - есеп айы-
рысу құжаттарын төлеуге арналған кредит

кредит на основе евронот - еуронота не гі зін дегі кредит 
кредит на основе переуступки требования - талаптан 
қайта шегіну негізінде берілетін кредит 

кредит на особых условиях - ерекше жағ дай лар ға не-
гіз делген кредит
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кредит на открытие аккредитивов - аккредитив ашу-
ға арналған кредит

кредит на открытие и пополнение особых счетов 
- ай рықша шоттарды ашуға жəне то лық ты руға ар нал-
ған кредит

кредит на покрытие дебетового сальдо - дебеттік 
сальдоны жабуға берілген кредит

кредит на покрытие текущих расходов - ағымдағы 
шығысты жабуға арналған кредит

кредит на по крытие убытков от валютного риска 
- валюталық тəуекелден (қатерден) келтірілген залал-
ды жабуға арналған кредит

кредит на покупку лимитированных чековых кни-
жек - лимиттелген чек кітапша ла рын сатып алуға 
арналған кредит

кредит на пополнение оборотных средств - айналым 
қаражатын толықтыруға арналған кредит

кредит на потребительские цели - тұтыну мақ сат та-
ры на арналған кредит

кредит на преодоление труднос тей - қиын дық тарды 
еңсеруге берілетін кредит

кредит на приобретение лимитированных чековых 
книжек - лимиттелген чек кітап ша ларын сатып 
алуға арналған кредит

кредит на прямые затраты - төте шығынға ар налған 
кредит

кредит на развитие - дамуға арналған кредит
кредит на расширение производства товаров на-
родного потребления - халық тұ ты на тын тауарлар 
өндірісін ұлғайтуға арналған кредит

кредит на реализацию конкретного проекта - нақты 
жобаны іске асыруға арналған кредит

кредит на рефинансирование - қайта қаржы лан ды ру-
ға арналған кредит 

кредит на сезонное удорожание продукции - өнімнің 
маусымдық қымбаттауына арналған кредит

кредит на строительство - құрылысқа арнал ған кредит
кредит на структурное урегулирование - құ ры лым-
дық реттеуге арналған кредит

кредит на сумму, мень шую стоимости обеспечения - 
қамтамасыз ету құнынан аз сомада берілетін кредит

кредит на счет зара ботной платы - жалақы шотына 
арналған кредит

кредит на текущий ремонт - ағымдағы жөн деуге ар-
налған кредит 

кредит на торгово-промышленную деятельность - 
сауда-өнеркəсіп қызметіне арналған кредит

кредит на удержанный налог - ұсталған са лық қа ар-
налған кредит 

кредит на условиях, определяемых обес печением в 
виде залога недвижимости - жылжымайтын мүлік 
кепілі түрінде қам та ма сыз етумен айқындалатын 
шарттарға не гіз де ле тін кредит

кредит на фиксированную сумму - тіркелген сомаға 
арналған кредит 

кредит на финан сирование фиксированных акти-
вов - тиянақталған активтерді қаржыландыруға ар-
нал ған кредит

кредит на экспорт - экспортқа арналған кредит 
(шетелдік сатып алушыға берілген банк кредиті)

кредит наличный - қолма-қол ақша кредиті
кредит налоговый - салық кредиті 
кредит начальный - бастапқы кредит
кредит негарантированный - кепілдіксіз кредит
кредит недействующий - қимылсыз кредит, жарамсыз 
кредит

кредит незаконный - заңсыз кредит
кредит неиспользованный - пайдаланыл ма ған кредит
кредит нелимитируемый - лимиттелмейтін кредит
кредит необеспеченный - қамтамасыз етіл ме ген кредит
кредит неограниченный - шектелмеген кредит
кредит неорганизованный - ұйымдасты рыл ма ған 
кредит

кредит непредвиденный - болжанбаған кредит
кредит непроизводительный - өнімсіз кредит
кредит нестандартный - бейстандарт кредит
кредит неудовлетворительный - қанағат тан дыр май-
тын кредит 

кредит обеспеченный - қамтамасыз етілген кредит
кредит, обеспеченный недвижимостью - жыл-
жымайтын мүлікпен қамтамасыз етілген кредит

кредит, обеспеченный товаром - тауармен қамта ма-
сыз етілген кредит

кредит, обеспеченный ценными бумагами, товара-
ми, недвижимостью - бағалы қа ғаз дар мен, тауар-
лармен, жылжымайтын мү лік пен қамтамасыз етілген 
кредит

кредит оборотный - айналымдық кредит
кредит обращаемый - айналыстағы кредит
кредит обращающийся - айналыстағы кредит
кредит обусловленный - уағдаласылған кредит
кредит овернайт - овернайт кредит (бел гі лен ген ли-
мит пен белгіленген пайыздық мөл шер ле ме шегінде 
берілетін кредит)

кредит ограниченный - шектелген кредит
кредит однодневный - бір күндік кредит 
кредит онкольный - онкольдық кредит, талап етілмелі 
кредит (кредит беруші кез келген сəтте өтеуді та-
лап ете алатын кредит)

кредит от иностранных государств - шет мемлекет-
терден алынған кредит

кредит от иностранных коммерческих банков и 
фирм - шетелдік коммерциялық банк тер мен фирма-
лардан алынған кредит

кредит от международных организаций развития - 
халықаралық даму ұйымдарынан алын ған кредит

кредит от международных финансовых организаций 
- халықаралық қаржы ұйым да ры нан алынған кредит

кредит отдельный - бөлек кредит
кредит отзывной - қайтарып алынатын кредит
кредит открытый - ашық кредит
кредит параллельный - қатарлас кредит
кредит партнерский - əріптестік кредит
кредит переучетный - қайта есептелме кредит 
кредит персональный - дербес кредит 
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кредит платежный - төлемдік кредит
кредит по клирингу - клиринг бойынша кредит
кредит по компенсационным сделкам - өтем дік 
мəміле бойынша берілетін кредит

кредит по конто коррентному счету - кон то кор ренттік 
шот бойынша кредит

кредит по которому погашение производится еже-
месячно - ай сайын өтелетін кредит

кредит по обороту активов - активтердің айналымы 
бойынша кредит 

кредит по операциям с маржей - маржамен жасала-
тын операциялар бойынша кредит

кредит по оплате - төлеу бойынша кредит 
кредит по основным фондам - негізгі қорлар бо-
йынша кредит 

кредит по открытому счету - ашылған шот бо йын-
ша кредит (қызмет көрсету аясы ме ке ме ле ріндегі 
тұрақты клиенттерге шот бойынша берілетін кре-
дит түрі) 

кредит по подписи - қойылған қол бойынша берілетін 
кредит 

кредит по поручительству - кепілгерлік бо йынша 
берілетін кредит

кредит по простому ссудному счету - жай несие шоты 
бойынша кредит

кредит по сниженной процентной ставке - тө мен-
детілген пайыздық мөлшерлеме бо йынша кредит

кредит по специальному ссудному счету - арнаулы 
несие шоты бойынша кредит

кредит по теку щему счету - ағымдағы шот бойынша 
кредит

кредит по усредненной ставке - орташалан ды рылған 
мөлшерлеме бойынша кредит

кредит по учету - есеп бойынша кредит
кредит, погашаемый возрастающими взносами - 
өсіңкі жарналармен өтелетін кредит

кредит, погашаемый частичными равными плате-
жами - ішінара тең төлемдермен өтелетін кредит

кредит, погашаемый час тями - бөліктеп өте ле тін 
кредит

кредит под вто рую закладную - екінші ке піл пұл 
кепілімен берілетін кредит

кредит под гарантию индивидуаль ной собственнос-
ти - жеке меншік кепілдігімен бе рі ле тін кредит

кредит под движимое имущество - жылжитын мүлік 
кепілімен берілетін кредит

кредит под договор - шарт кепілімен берілетін кредит 
(шарт бойынша қайсыбір жұмысты орындау үшін 
берілетін кредит)

кредит под доход - табыс кепілімен берілетін кредит
кредит под залог - кепілзат кепілімен бері ле тін кредит
кредит под залог арендуемого оборудования - жалға 
алынатын жабдық кепілімен бе рі ле тін кредит

кредит под залог векселей - вексельдер ке пі лі мен 
берілетін кредит

кредит под залог жилого дома - тұрғын үй ке пі лімен 
берілетін кредит

кредит под залог недвижимости - жылжымайтын мү-
лік кепілімен берілетін кредит

кре дит под залог ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар ке-
пі лімен берілетін кредит

кредит под заложен ную собственность - ке піл ге са-
лын ған меншік кепілімен берілетін кредит

кредит под запасы товарно-материальных ценнос-
тей - тауар-материалдық құн ды лық тар қоры кепі лі-
мен берілетін кредит

кредит под земельную собственность - жер меншігі 
кепілімен берілетін кредит

кредит под кон версию активов - активтерді айырбас-
тау кепілімен берілетін кредит

кредит под недвижи мость - жылжымайтын мүлік ке-
пі лімен берілетін кредит

кредит под незавершенное производство - аяқ  тал ма-
ған өндіріс кепілімен берілетін кредит

кредит под низкий процент - төмен пайыз кепілімен 
берілетін кредит

кредит под обеспечение - қамтамасыз ету ке пі лімен 
берілетін кредит, кепілзатты кредит

кредит под операции на открытом рынке - ашық 
нарықтағы операция кепілімен бе рі ле тін кредит 

кредит под отгруженные товары - жөнел тіл ген тауар-
лар кепілімен берілетін кредит

кредит под переуступку требований - талаптардан 
шегіну кепілдігімен берілетін кредит 

кредит под покупку в рассрочку - мəулеттік сатып 
алу кепілімен берілетін кредит 

кредит под приказы на изъятия и перераспределе-
ние средств - қаражатты алып, қайта бөлу жөніндегі 
бұйрық кепілімен берілетін кредит

кредит под расчетные документы в пути - жолда 
келе жатқан есеп айырысу құжаттары кепілімен бе рі-
ле тін кредит

кредит под сберегательную книжку - жинақ кітапша 
кепілімен берілетін кредит

кредит под товар - тауар кепілімен берілетін кредит 
кредит под цен ные бумаги - бағалы қағаздар кепілі-
мен берілетін кредит

кредит поддержки - қолдау кредиті
кредит, подлежа щий переучету - қайта есептеуге жа-
татын кредит

кредит подтвержденный - расталған кредит
кредит, под твержденный банком - банк қуаттаған 
кредит

кредит подтоварный - тауар құжаты ке пі лі мен 
берілетін кредит (ішкі жəне ха лық ара лық сау да ай-
налымында сатушы мен сатып алушы арасындағы 
есептесуде пайдаланылатын кредит)

кредит покупательский - сатып алушы кредиті
кредит покупателю - сатып алушыға бері ле тін кредит
кредит покупателю-импортеру - импортшы-сатып 
алушыға берілетін кредит

кредит покупателя - сатып алушы кредиті (сатушы 
банкі тікелей шетелдік сатып алу шыға ке лі сім-
шарт тың 85%-ына дейінгі сомада беретін орта 
жəне ұзақ мерзімдік кредит)
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кредит, получен ный на рынке долгосрочного капи-
тала - ұзақ мерзімді капитал на ры ғын да алынған 
кредит

кредит поставщика - жеткізушінің кредиті
кредит поставщику - жеткізушіге берілетін кредит 

(экспортшы импортшыға көбі не се аккредитив не-
гі зін де не айналым құ қы ғын сыз вексель ке піл ді гі мен 
беретін кредит)

кредит потребительский - тұтынушылық кредит
кредит правительственный - үкімет кредиті
кредит, предоставленный магазином - дүкен берген 
кредит

кредит, предо ставленный несколькими банками - 
бірнеше банктер берген кредит

кредит, пре доставленный покупателю - сатып алу-
шы ға берілген кредит

кредит, предостав ляемый в нескольких валютах - 
бірнеше валюта түрінде берілетін кредит

кредит, предоставляемый магазином - дүкен беретін 
кредит

кредит, предоставляемый местным органам власти 
- жергілікті билік органдарына берілетін кредит

кредит, предоставляемый на двусторонней основе - 
екі жақты негізде берілетін кредит

кредит, предоставляе мый на фиксированную сумму 
- тиянақты сомада берілетін кредит

кредит, предоставляемый Нацбанком в качестве 
кредитов последней инстанции - Ұлттық банктің 
соңғы сатыдағы кредит ретінде беретін кредиті

кредит, предоставляемый Нацбанком правитель-
ству - Ұлттық банктің үкіметке бе ре тін кредиті

кредит, предоставляемый по межправительствен-
ному соглашению - үкіметаралық келісім бойынша 
берілетін кредит

кредит, предоставляемый поставщиками на покуп-
ку материальных ценностей - жет кі зу шілердің ма-
те риал дық құндылықтар сатып алуға беретін кредиті

кредит, предо ставляемый поставщиком - жет кізуші 
беретін кредит

кредит, предоставляемый правительству или мест-
ным органам вла сти - үкіметке немесе жергілікті 
билік органдарына бе рі ле тін кредит

кредит, предоставляемый розничной торговле - бөл-
шек саудаға берілетін кредит

кредит предприятия - кəсіпорын кредиті
кредит производительный - өнімді кредит, өн ді ру ші-
лік кредит

кредит пролонгированный - мерзімі ұзар тыл ған 
кредит 

кредит пролонгируемый - мерзімі ұзар ты ла тын кредит 
кредит промежуточный - аралық кредит
кредит промышленному предприятию - өнер кəсіп 
орнына берілетін кредит

кредит промышленный - өнеркəсіптік кредит
кредит просроченный - мерзімі өтіп кеткен кредит
кредит про тив счета-фактуры - шот-фактура орнына 
жүретін кредит

кредит “против течения” - “ағысқа қарсы” кредит 
(несиегерлердің сенімінен шықпаған, өзі нің еншілес 
компанияларын қаражат көзі ретінде пайдалана-
тын холдингілік ком пания)

кредит прямой - тікелей кредит
кредит разовый - біржолғы кредит
кредит рамбурсный - рамбурстық кредит (сау да опе-
рацияларын банктің қысқа мерзімді несиелендіруі)

кредит рамочный - шектеулі кезеңдегі кредит (банк-
тің белгілі бір кезең шегінде жү зе ге асырылатын бір 
ірі келісімшарт ше гін де гі тауар жеткізілімін бір қа-
тар қа рыз гер лер дің төлеуі үшін ашатын кредиті)

кредит расчетный - есеп айырысу кредиті
кредит расширенный - кеңейтілген кредит 
кредит револьверный - жаңартпалы кредит
кредит резервного банка - сақтық қор банкі нің кредиті
кредит резервный - сақтық кредит
кредит реструктурированный - қайта құ ры лым дал-
ған кредит

кредит розничной торговле - бөлшек саудаға беріле-
тін кредит

кредит ролловерный - ролловерлік кредит
кредит рол-овер - рол-овер кредит (пайызы түрленбелі 
қысқа мерзімді (орта мерзімді) кредит, ЛИБОР-ға 
сəйкес əр 2-6-12 айда тия нақталып тұрады)

кредит ростовщический - өсімқорлық кредит
кредит с более высоким приоритетом - ба сым ды ғы 
неғұрлым жоғары кредит

кредит с вариантами выбора - таңдау нұс қа лары бар 
кредит

кредит с ведением счета - шот жүргізілетін кредит 
(жекебасылық кредит туралы ке лі сім, мұнда тұлға 
банктен белгіленген кредит лимитінен аспайтын 
шартпен оқта-текте кредит алып тұрады)

кредит с государственной поддержкой - мем ле кет тің 
қолдауымен берілетін кредит, мемлекет қолдайтын 
кредит

кредит с единовре менным погашением - бір уақытта 
өтелетін кредит

кредит с ежеме сячным погашением - ай са йын өте-
ле тін кредит

кредит с изменяющейся процентной ставкой - па-
йыз дық мөлшерлемесі өзгермелі кредит

кредит с изменяющейся процентной ставкой, для 
которой установлен верхний предел - жоғарғы шегі 
бел гі лен ген пайыздық мөл шер лемесі өзгермелі кредит

кредит с низкой процентной ставкой - па йыз дық 
мөлшерлемесі төмен кредит

кредит с периодически пересматриваемой процент-
ной ставкой - пайыздық мөл шер ле ме сі дүркін-дүр-
кін қайта қаралатын кредит

кредит с плавающей ставкой - мөлшерлемесі өз гер-
ме лі кредит

кредит с погашением в рассрочку - өтеу мер зімі 
ұзар тыл ған (мəулеттік) кредит

кредит с погашением в рассрочку - мəулеттік өте ле-
тін кредит
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кредит с разовым сроком погашения - бір жол ғы 
мерзімде өтелетін кредит

кредит с рассрочкой - мəулетті кредит, мер зі мі ұзар-
тыл ған кредит 

кредит с установленным сроком - мерзімі бел гі лен-
ген кредит

кредит с участием - қатысатын кредит
кредит с фиксированной процентной ставкой - тір-
кел ген пайыздық мөлшерлемелі кредит 

кредит с фиксирован ной суммой - сомасы тия нақ тал-
ған кредит

кредит самоликвидирующийся - өзінен-өзі жойыла-
тын кредит 

кредит сверхсметный - сметадан тыс кредит
кредит свинговый - свингілік кредит (1. экономикада: 
кредит свинг; 2. банк ісінде: екі нысандағы екі ком-
пания немесе бір топтағы екі компания кезектесіп 
пайдаланатын кредит; 3. іскерлік лексикада: 
ұйғарынды сальдо, свинг кредит желісі)

кредит связанный - байланған кредит (байланыс-
тыратын ескертпесі бар кредит, ол бо йынша 
кре дит тік келісімге қарызгер мұндай кредитті 
ескертпеде көрсетілген мақсатқа ғана пайдалануға 
мін дет ті болатын шарт енгізіледі)

кредит сезонный - маусымдық кредит
кредит сельскохозяйственный - ауыл шаруа шылығы 
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 мақ сат та-
ғы кредит

кредит списанный - есептен шығарылған кредит
кредит среднесрочный - орта мерзімді кредит (екі 
жыл дан жеті жылға дейінгі мерзімге берілетін 
кредит)

кредит срочный - мерзімдік кредит
кредит стабилизационный - тұрақтандыру кредиті
кредит стесненный - шектелмелі кредит
кредит стране-члену Европейского экономического 
сообщества - Еуропалық экономикалық қо ғам дас-
тық қа мүше елдерге берілетін кредит

кредит страховщика - сақтандырушы кредиті
кредит строительному подрядчику - құрылыс мер ді-
ге рі не берілетін кредит

кредит строительный - құрылыс кредиті
кредит стэнд-бай / кредит станд-бай - стэнд-бай кре-
ди ті / станд-бай кредит (елге күрделі қаржы мə се ле-
ле рін шешу үшін берілетін қысқа мерзімді кредит)

кредит стэнд-бай международного валютного фонда 
- халықаралық валюта қорының стэнд-бай кредиті

кредит суточный - тəуліктік кредит
кредит счета - шот кредиті
кредит таможенный - кеден кредиті
кредит технический - техникалық кредит

кредит товарно-залоговый - тауар кепіл ді гі мен бе рі-
ле тін кредит 

кредит товарный - тауарлай кредит
кредит торговый - сауда кредиті
кредит убыточный - залалды кредит
кредит Управления по делам ветеранов - Ардагерлер 
ісі жөніндегі басқарма кредиті

кредит урегулирования - реттеу кредиті
кредит участия - қатысу кредиті
кредит учетный - есептік кредит
кредит учитываемый - есепке алынатын кредит
кредит федеральных ре зервных банков - фе де рал-
дық сақтық қор банктерінің кредиті

кредит федераль ных резервных банков депозит-
ным учреждениям при чековом клиринге - чектік 
клиринг кезінде федералдық сақ тық қор банктерінің 
депозиттік мекемелерге беретін кредиті

кредит финансовый - қаржылай кредит
кредит фирменный - фирма кредиті
кредит целевой - мақсатты кредит
кредит централизованный - орталық тан ды рыл  ған 
кредит

кредит цессионный - цессионарий кредиті, цессио-
нер кредиті, цессиялық кредит (цедент-несиегердің 
цессионерден борышты өн ді ріп алу талабын үшінші 
тұлғаға - цес сио нарийге беретін кредит)

кредит частный - жеке адамның кредиті
кредит чековый - чектік кредит 
кредит экспортера - экспортшы кредиті
кредит экспортерам - экспортшыларға бе рі ле тін кредит
кредит экспортно-импортный - экспорттық-им порт-
тық кредит

кредит экспортный - экспорттық кредит (экспортты 
ынталандыруға арналған кредит)

кредит эмиссионный - эмиссиялық кредит
кредит-аванс - аванс-кредит, алғытөлем-кредит
кредит-авизо - кредит-авизо, кредит-хабарлама (кез 
келген нысандағы несиелендіру жəне кең мағынада, 
“шот кредитінің есебіне жазу”) 

кредит-бюро - кредит-бюро (бір кездері кредит алған 
барлық адамдар мен мекемелер туралы деректерді 
жинап, сақтайтын ұйым)

кредит-гарантия - кепілдік-кредит (де би тор ға оның 
алдыңғы кредиті кепілгерлерінің талаптарын қа на-
ғат  тан ды ру үшін берілген банк кредиті)

“кредитки” - “кредиткалар” (АҚШ конституциясын-
да кездесетін жəне үкімет шы ға ра тын қағаз ақша 
дегенді білдіретін ескірген термин)

кредит-ломбард - ломбард-кредит (1. кепілдік ретінде 
жеңіл өткізілетін құндылықтар алынатын кредит; 
2. кепілзатпен ке піл ден ді ріл ген кредит)

кредит-мост - кредит-көпір (пайдалану шы ғы сы на не 
мерзімді қаржы проблемасын реттеу үшін жұм са-
ла тын қысқа мерзімді кредит)

кредит-нота - нота-кредит (есеп айырысу қа ты на сын-
да тұрған бір тараптың екінші тарапқа қайсыбір 
міндеттеменің басталуына байланысты белгілі бір 
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соманы кредиттің есебіне жазатыны айтылған 
есептесу құжаты)

кредит-револьвер - жаңартпалы кредит (əрбір тиі сін-
ше өтеуден кейін жаңартылып отыратын көп дүр-
кін дік кредит)

кредит X (кредит, выдача которого не соответству-
ет законодательству о мелких ссудах) - кредит X 
(берілуі ұсақ несие туралы заңнамаға сəйкес кел мей-
тін кредит)

кредит Y (кредит, выданный с нарушением законода-
тельства, регулирующего мелкие ссуды) - кредит Y 
(ұсақ несиені реттейтін заң наманы бұзып берілген 
кредит)

“кредитки” - “кредиткалар” (АҚШ конституциясын-
да кездесетін жəне үкімет шы ға ра тын қағаз ақша 
дегенді білдіретін ескірген термин)

кредитная авто ризация - кредиттік авторландыру
кредитная ассоциация - кредит қауымдас ты ғы
кредитная ассоциация по операциям со вторыми за-
кладными - екінші кепілхаттармен жасалатын опе-
рациялар бойынша кредит қауымдастығы

кредитная блокада - кредит беруден оқшаулау 
(қайсыбір мемлекеттің не халықаралық валюта-кре-
дит ұйымының елге не елдер тобына кредит беруден 
бас тартуы)

кредитная война - кредит қырқысы (бəсекелесуші 
тауарлардың белгілі бір елге экспортын кредитпен 
күшті ынталандыру)

кредитная гарантия - кредит кепілдігі 
кредитная группа банка - банктің кредиттік тобы 

(белгілі бір салаға немесе кəсіпорындар тобына қыз-
мет көрсетуші)

кредитная дискриминация - кредит берудегі кем сі-
ту ші лік (несиегердің қарызгер үшін қарыз алудың, 
пай даланудың не қайтарудың қолайсыз жағдайын 
жасауы)

кредитная дисциплина - кредит тəртібі 
кредитная документация - кредит құжаттамасы 
кредитная доля облига ционного выпуска - об ли га-
ция лық шығарылымның кредиттік үлесі

кредитная задолженность - кредит бойынша берешек
кредитная заявка - кредит жөніндегі өтінім, кредит 
беруге өтінім

кредитная инфляция - кредиттік инфляция 
кредитная инфляция, вызванная чрезмерной кре-
дитной экспансией - шектен тыс кредиттік экспан-
сиядан туындаған кредиттік инфляция 

кредитная информация - кредиттік ақпарат
кредитная карта - кредит картасы
кредитная карточка - кредит (несие) карточкасы
кредитная карточка “Аксесс” - “Акцесс” кредит кар-
точкасы (Ұлыбритания)

кредитная кар точка “Америкэн экспресс” - “Амери-
кэн экспресс” кредит карточкасы

кредитная карточка “Бэнкамерикард” банка “Бэнк 
оф Америка” - “Бэнк оф Америка” банктің “Бэнка-
мерикард” кредит карточкасы

кредитная карточка банка “Барклейз бэнк интернэ-
шенл” - “Барклейз бэнк интернэшенл” банктің кре-
дит карточкасы (Ұлыбритания)

кредитная карточка “Виза” - “Виза” кредит карточ-
касы

кредитная карточка “Мастер чардж” - “Мастер 
чардж” кредит карточкасы (АҚШ)

кредитная карточка, дающая право посещения рес-
торанов - мейрамханаларға баруға құқық беретін 
кредит карточкасы

кредитная карточка для группы лиц, объединенных 
общими интересами - ортақ мүдделермен біріккен 
топтар үшін берілетін кредит карточкасы

кредитная карточка для оплаты путеше ствий и 
приема гостей - саяхаттарға ақы төлеу жəне қо нақ-
тар ды қабылдау үшін берілетін кредит карточкасы

кредитная карточка клиента банка - банк клиентінің 
кредит карточкасы

кредитная карточка общего назначения - ортақ мақ-
сат тағы кредит карточкасы

кредитная карточка с микропроцессором - микро-
процессорлы кредит карточкасы

кредитная карточка с микропроцессором, клавиа-
турой и экраном - микропроцессоры, клавиатурасы 
жəне экраны бар кредит карточкасы

кредитная карточка с фото графией держателя - ұс-
тау шының фотосуреті бар кредит карточкасы

кредитная касса - кредиттік касса
кредитная квитанция - кредиттік түбіртек
кредитная книжка - кредит кітапшасы
кредитная компания - кредит компаниясы
кредитная конъюн ктура - кредиттік жағдаят
кредитная кооперация - кредит кооперациясы
кредитная линия - кредит желісі (несиегер-елден ке ле-
тін импортты ынталандыруға бағытталған үкімет 
аралық кредит желісі)

кредитная линия в поддер жку эмиссии коммерче-
ских бумаг - коммерциялық қағаздар эмиссиясын 
қолдайтын кредит желісі

кредитная линия для обе спечения кратковременной 
потреб ности в заемных средствах - қа рыз қа ра жа-
ты на қысқа мерзімді қажетсінуді қа на ғат тан ды ру ға 
арналған кредит желісі

кредитная линия до востребования - талап етілмелі 
кредит желісі

кредитная линия, о которой клиент официально 
уведомлен - клиент ресми түрде хабардар етілген 
кредит желісі

кредитная линия, опреде ленная клиенту в рамках 
внутренней политики банка - банктің ішкі саясаты 
шеңберінде клиентке айқындалған кредит желісі 

кредитная линия, предоставляемая домо вла  дельцу 
под обеспечение недвижимо стью - үй иесіне жыл-
жымайтын мү лік пен қамтамасыз ету кепілдігімен бе-
рі ле тін кредит желісі

кредитная линия “свинг” - “свинг” кредит желісі
кредитная линия “стэнд бай” - “стэнд бай” кредит желісі
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кредитная маржа - кредит маржасы
кредитная маржа, различная для разных сро-
ков кредита - кредиттің əртүрлі мерзімі үшін 
түрлі кредит маржасы (стандарттық нарықтық 
мөлшерлемеге үстеме)

кредитная операция - кредит операциясы
кредитная организация - кредит ұйымы
кредитная памятка - кредит жадуалы (жаднамасы)
кредитная папка - кредит папкасы
кредитная про грамма, дающая заемщику воз мож -
ность выбора форм получения средств - қа рыз гер-
ге қаражат алу нысанын таң  дау мүм кін ді гін беретін 
кредиттік бағ дар ла ма

кредитная программа на основе регулярного вы-
пуска евро нот с банковской поддержкой - банк 
қолдауындағы тұрақты еуронота шығарылымына 
негізделген кредиттік бағдарлама

кредитная расписка - кредит қолхаты
кредитная рестрикция - кредиттік рестрикция (шек-
теу) (инфляциялық үдерістің дамуы жағ да йын да 
жүргізілетін “қымбат ақша” саясаты: кредит 
жұмсалымы мен ақша кө ле мін сығымдау, қысқарту)

кредитная реформа - кредиттік реформа
кредитная санкция - кредит ықпалшарасы
кредитная сделка - кредит мəмілесі
кредитная система - кредит желісі
кредитная субсидия - кредит жəрдемқаражаты 
кредитная экспансия - кредит экспансиясы (1. күрделі 
жұмсалым мен іскерлік бел сен ді лік ті ынталанды-
ру, экономиканы жандандыру, жұмыспен қамтуды 
ұлғайту үшін жүр гі зі ле тін “арзан ақша” саясаты; 
2. банк тер дің пайда алу мақсатымен кредит опе ра-
цияларын қарқынды түрде кеңейтуі)

кредитно-банковское учреждение - кредит-банк 
(кредит-банк) мекемесі 

кредитно-денежное соглашение - кредит-ақша ке лі-
сімі (1951 ж.)

кредитное агентство - кредит агенттігі
кредитное бюро - кредит бюросы
кредитное вложение в экономику - экономи ка ға кре-
дит жұмсау

кредитное дело - кредит ісі
кредитное досье - кредит құжаттамасы (шарт жасасу 
кезінде ұсынылатын жəне есепке алынатын құ жат-
тар жиынтығы) 

кредитное досье на опреде ленного клиента - белгілі 
бір клиентке арналған кредит құжаттамасы

кредитное общество - кредит қоғамы
кредитное обя зательство, обращающееся на денеж-
ном рынке - ақша нарығында айна лыста жүрген 
кредиттік міндеттеме

кредитное обязательство под выпуск облигаций - 
облигациялар шығару кепілдігімен берілетін кредит 
міндеттемесі

кредитное письмо - кредит хаты, кредиттік хат
кредитное планирование - кредитті жоспарлау (кре-
дит жұмсалымдарының көлемін, ба ғы тын жоспар-

лы түрде айқындау, не сие лен ді ру үшін қажетті 
ресурстардың көзін анықтау)

кредитное положение - кредит жағдайы
кредитное поручительство - кредиттік кепіл герлік
кредитное предложение - кредиттік ұсыныс
кредитное разрешение - кредитке рұқсат (банк бас-
қар ма сының түрлі қарызгерлерге қо сым ша кредит 
беру туралы тиісті бас қар ма ларға жазбаша өкімі) 

кредитное расследование - кредиттік тергеу
кредитное регулирование - кредиттік реттеу
кредитное соглашение - кредиттік келісім
кредитное страхование - кредитті сақтандыру
кредитное страхование жизни - өмірді кре дит тік 
сақтандыру

кредитное товарищество - кредит серіктестігі
кредитное учреждение - кредит мекемесі
кредитное учреждение по операциям со вторыми 
закладными - екінші кепілпұлмен операциялар бо-
йынша кредит мекемесі

кредитное учрежде ние, предоставляющее ипо-
течную ссуду - ипотекалық кредит бе ру ші кредит 
мекемесі

кредитное финансирование - кредиттік қар жы лан-
дыру

кредит-нота - нота-кредит (есеп айырысу қа ты на сын-
да тұрған бір тараптың екін ші тарапқа қайсыбір 
міндеттеменің бас талуына байланысты белгілі бір 
соманы кре дит тің есебіне жазатыны айтылған 
есептесу құжаты)

кредитно-строительная и сберегательная ассоциа-
ция - кредит-құрылыс жəне жинақ қауымдастығы

кредитно-строительное общество - кредит-құрылыс 
қоғамы

кредитно-финан совое учреждение - кредит-қаржы 
мекемесі

кредитно-финансовые институты - кредит-қаржы 
институттары

кредитные барометры - кредит барометрлері (пайда 
мен залал туралы теңгерімдер мен есептемелерде 
қолданылатын коэффи циенттер)

кредитные билеты - кредит билеттері (кре дит тің 
дамуы жəне ақшаның төлем құралы ре тін дегі 
атқарымы негізінде пайда болған тө лем құралдары 
жəне айналыс құралдары) 

кредитные брокерские операции - кредиттік делдал-
дық операциялар

кредитные вложения - кредит жұмсалымы
кредитные деньги - кредиттік ақша
кредитные доли в Международном валютном фонде 

- Халықаралық валюта қо рын да ғы кредит үлесі
кредитные обязатель ства - кредиттік мін дет те ме лер 

(вексельдер, чектер, акцептілер, облигациялар)
кредитные обязательства, приспособленные к по-
требностям клиента - клиенттің қа жетте рі не бе йім-
дел ген кредиттік міндеттемелер

кредитные ограничения - кредиттік шектеу
кредитные операции - кредит операциялары
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кредитные операции под правительственным кон-
тролем - үкімет бақылауындағы кредит операция-
лары

кредитные орудия международных расчетов - ха-
лық аралық кредиттік есеп айырысу құралдары

кредитные орудия обращения - кредиттік айналыс 
құралдары

кредитные орудия обра щения с платежом в другой 
стране - басқа елде төлем төленетін айналыстың 
кредиттік (несиелік) қаруы

кредитные отношения - кредит (несие) қа ты настары
кредитные полномочия - кредиттік өкілет тіктер
кредитные проценты - кредит пайызы
кредитные ресурсы - кредит ресурстары, кредит 
қорлары

кредитные ресурсы банка - банктің кредит ресурстары
кредитные санкции - кредиттік санкция, кредиттік 
ықпалшара

кредитные системы - кредит жүйелері
кредитные стандарты - кредиттік стандарттар 
кредитные товарищества - кредит серік тес тіктері
кредитные транши - кредит транштары, кредит 
үлестері

кредитные убытки - кредиттік залал
кредитные услуги - кредит қызметтерін көрсету, 
көрсетілетін кредит қызметтері

кредитные утопии - кредит утопиясы
кредитные учреждения - кредит мекемелері, несие 
мекемелері

кредитные фонды - кредит қорлары
кредитные ценные бумаги - кредитке бе рі ле тін баға-
лы қағаздар

кредитный акцепт - кредиттік акцепт
кредитный аналитик - кредитті талдаушы
кредитный банк - кредит банкі
кредитный бизнес - кредит бизнесі
кредитный ваучер - кредиттік ваучер (ке піл хат)
кредитный вексель - кредиттік вексель
кредитный договор - кредит шарты
кредитный документ - кредит құжаты
кредитный дорожный чек - кредиттік жол чегі
кредитный запрос - кредиттік сұрау салу
кредитный и инвестици онный анализ на основе 
расчета соотношений между различными фи-
нансовыми показателями - түрлі қаржы көр сет-
кіш те рі арасындағы ара қатынасты есептеу негізінде 
кре дит тік (несиелік) жəне инвестициялық талдау

кредитный инспектор - кредит инспекторы
кредитный институт - кредит институты
кредитный инструмент - кредиттік құрал
кредитный интервьюер - кредиттік сұхбатшы
кредитный калькулятор - кредит калькуляторы
кредитный капитал - кредит капиталы
кредитный клиринг - кредиттік клиринг
кредитный комитет - кредит комитеті
кредитный контроль - кредиттік бақылау, кредит ба-
қы лауы (өтелмеген кредиттің уа қ тылы қай та ры-

луын қамтамасыз ету мақ са тын да ұйым пайдалана-
тын кез келген жүйе) 

кредитный кооператив - кредит кооперативі
кредитный кооперативный банк - кредиттік коопера-
тив банкі

кредитный кризис - кредит дағдарысы
кредитный лимит - кредит лимиті
кредитный лимит для страны - ел үшін кредит лимиті
кредитный лимит страны - елдің кредит лимиті
кредитный листок - кредиттік парақ
кредитный мемо рандум - кредиттік меморандум (кре-
дит құжаттамасының бір бөлігі)

кредитный менеджер - кредиттік менеджер
кредитный механизм - кредит тетігі (кредит беру қа-
ғи да сын, кредитті жоспарлау ды, басқаруды қам ти-
тын шаруашылық те ті гі нің құрамдас бөлігі)

кредитный мультипли катор - кредиттік мультипли-
катор

кредитный обмен - кредиттік айырбас
кредитный отдел - кредит бөлімі
кредитный перевод - кредиттік аударым (банк тен не 
поштамен ақша аудару жолымен борышты өтеудің 
электрондық жүйесі)

кредитный план - кредит жоспары
кредитный план банка - банктің кредит жос пары
кредитный полис - кредит полисі
кредитный портфель - кредит қоржыны
кредитный портфель банка - банктің кредит қоржыны
кредитный потенциал банка - банктің кре дит тік 
əлеуеті (оның бос сақтық қорларымен өлшенеді)

кредитный проект - кредит жобасы 
кредитный работник банка - банктің кредит қыз мет-
кері

кредитный разрыв - кредит алшақтығы, кредит үзігі 
(екі опцион құнының айырмасы, мұн да сатылған бір 
опционның құны сатып алын ған екінші опционның 
құнынан асып түседі)

кредитный рейтинг - кредиттік рейтинг, кредит 
рейтингі (жекеше адам не компания кредиттерінің 
тарихын жəне олардың борышқорлық 
міндеттемелерді орындау қабілетін ресми бағалау)

кредитный риск - кредиттік тəуекел (қатер), кре-
дит тəуекелі, кредит қатері (борыштың өтелмеуі 
жəне залал шектіруі мүмкін деген қаржылық жəне 
ахлақтық қатер) 

кредитный рубль - кредиттік рубль
кредитный своп с правом досрочного завершения - 
мерзімінен бұрын аяқтау құқығы бар кредиттік своп 
(айырбас)

кредитный союз - кредиттік одақ, кредит одағы (пайда 
алуды көздемей құрылған қаржы мекемесі)

кредитный спред - кредит спреді
кредитный счет - кредит шоты
кредитный учет - кредиттік есеп
кредитный файл - кредиттік файл
кредитование - кредит беру, несиелендіру (несиегер-
банкпен қарызгер арасында, кейде делдалдың жəр-
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дем де суі мен жасасылған шарттың нəтижесі ре тін-
де кредит беру)

кредитование агропромышленного комплекса - 
агроөнеркəсіптік кешенді не сие лен ді ру 

кредитование банковское - банктің кредит беруі
кредитование безлимитное - лимитсіз кредит беру
кредитование в меру фактического выполнения 
плана - жоспардың нақты орында луы на қарай кре-
дит беру

кредитование в условиях риска - тəуекел (қа тер) 
жағдайында несиелендіру

кредитование валютное - валюталық кредит беру
кредитование вексельное - вексельдік кредит беру
кредитование взаимное - өзара кредит беру
кредитование внебюджетным фондам - бюджеттен 
тыс қорларға кредит беру

кредитование внешнее - сыртқы несиелендіру
кредитование внешней торговли - сыртқы сауданы 
несиелендіру

кредитование внутреннее - ішкі несиелендіру
кредитование геологоразведочных организаций - 
геологиялық барлау ұйымдарын несиелендіру

кредитование государственным нефинансовым 
организациям - қаржы ұйымдарына жатпайтын 
мемлекеттік ұйымдарға кредит беру

кредитование граждан - азаматтарға кредит беру
кредитование денежное - ақшалай несие лен діру
кредитование долгосрочное - ұзақ мерзімді несие-
лендіру

кредитование другим уровням государственного 
управления - мемлекеттік басқарудың басқа дең гей-
ле рі не кредит беру

кредитование жилищного и коммунального хозяй-
ства - тұрғын үй жəне коммуналдық шаруашылықты 
несиелендіру

кредитование за счет выданного ранее внешнего 
кредита - бұрын берілген сыртқы кредит есебінен 
несиелендіру

кредитование за счет выданного ранее кредита - 
бұрын берілген кредит есебінен несиелендіру

кредитование затрат по объектам, сдавае мым “под 
ключ” - “сақадай сай” пай да ла ну ға берілетін объек-
ті лер ге жұм са ла тын шы ғын ды несиелендіру

кредитование импорта - импортты не сие лен діру
кредитование индивидуального строительства - 
жеке құрылысты несиелендіру

кредитование ипотечное - ипотекалық не сие лендіру
кредитование капитального ремонта - күр де лі жөн-
деу ді несиелендіру

кредитование краткосрочное - қысқа мер зім ді кредит 
беру

кредитование легкой промышленности - же ңіл өнер-
кəсіпті несиелендіру

кредитование лесной промышленности - ағаш өнер-
кəсібін несиелендіру

кредитование ломбардное - ломбардтық кредит беру
кредитование межбанковское - банк аралық не сие-
лен діру

кредитование мелкого частного предприниматель-
ства - ұсақ жекеменшік кəсіпкерлігін несиеледіру

кредитование местной промышленности - жергілікті 
өнеркəсіпті несиелендіру

кредитование на денежном рынке - ақша нарығында 
несиелендіру

кредитование на неза конной основе - заңсыз негізде 
несиелендіру

кредитование на нездоровой основе - кі нə рат ты 
негізде несиелендіру 

кредитование на оборону - қорғанысқа ар нал ған 
несиелендіру 

кредитование на основе доверия к клиенту - клиент-
ке сенім негізінде несиелендіру

кредитование на основе прайм-рейта - прайм-рейт 
негізінде несиелендіру

кредитование населения - халыққа кредит беру
кредитование оборотных средств - айналым қара жа-
тын несиелендіру

кредитование операций - операцияларды несиелендіру
кредитование пищевой промышленности - тамақ 
өнеркəсібін несиелендіру

кредитование по обороту - айналым бойынша кредит 
беру

кредитование по остатку - қалдық бойынша кредит 
беру

кредитование по простому ссудному счету - жай не-
сие шоты бойынша кредит беру

кредитование по специальному ссудному счету - ар-
наулы несие шоты бойынша кредит беру

кредитование по товарообороту - тауар айналымы 
бойынша кредит беру 

кредитование по частному нормативу - жеке норма-
тив бойынша кредит беру

кредитование под гарантию - кепілдікпен кредит 
беру

кредитование под гарантию вышестоящей органи-
зации - жоғарыдағы ұйымның ке піл ді гі мен кредит 
беру

кредитование под доход - табыс кепілімен кредит беру
кредитование под залог дома - үй кепілімен 
несиелендіру (кредит беру)

кредитова ние под залог жилого дома - тұр ғын үй 
кепілімен несиелендіру

кредитование под залог недвижимости - жыл-
жымайтын мүлікті кепілімен кредит беру

кредитование под имя - есім кепілімен кредит беру
кредитование под конкретное обеспечение - нақты 
қамтамасыз ету кепілімен кредит беру

кредитование под обеспечение - қамтамасыз ету 
кепілімен несиелендіру

кредитование под обес печение активами компании - 
компанияның активтерімен қамтамасыз ету кепілімен 
несиелендіру

кредитование под обеспечение недвижимостью - 
жылжымайтын мүлікпен қамтамасыз ету кепілімен 
несиелендіру
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кредитование подрядных организаций и строек 
- мер дігерлік ұйымдар мен құ ры лыс тар ды несие лен-
діру

кредитование потреби телей - тұтыну шы лар ды несие-
лендіру

кредитование при неоплаченном нормативе - тө лен-
бе ген норматив жағдайында кредит беру

кредитование проекта - жобаны несиелендіру
кредитование промышленности - өнеркəсіпті несие-
лендіру

кредитование про центов - пайыздарды не сие лендіру
кредитование прямое - тікелей несиелендіру (тікелей 
шарт негізінде кредит беру)

кредитование ремонтно-технических станций - жөн-
деу-техникалық стансаларды не сиелендіру

кредитование рискованное - тəуекелдік не сиелендіру
кредитование с премией - сыйлықақылы не сие лен ді ру
кредитование с уплатой процента - пайыз тө ленетін 
несиелендіру

кредитование сверхнормативных запасов товар-
но-материальных ценностей - тауар-материалдық 
құндылықтардың нормативтен тыс қорларын 
несиелендіру

кредитование сезонное - маусымдық не сие лендіру
кредитование сезонных затрат производства - 
өндірістің маусымдық шығынын не сие лен діру

кредитование со страхованием - сақ тан ды ру мен 
несиелендіру

кредитование специального назначения - арнаулы 
мақсаттағы несиелендіру (эко но ми ка ның жекеше 
секторындағы нақты жобаны қаржыландыруға 
арналған сыртқы эко но ми ка лық қарыз)

кредитование среднесрочное - орташа мер зім ді кре-
дит беру 

кредитование строительства - құрылысты не сие лен-
діру

кредитование счета - шотты несиелендіру
кредитование торговли - сауданы несие лен діру
кредитование торговых организаций - сауда ұйым да-
рын несиелендіру

кредитование транспорта - транспортты не сие лен діру
кредитование тяжелой промышленности - ауыр 
өнер кəсіпті несиелендіру

кредитование финансовых учреждений - қар жы 
мекемелерін несиелендіру

кредитование целевое - мақсатты несиелендіру
кредитование цен ными бумагами - бағалы қағаз дар-
мен несиелендіру

кредитование чистое - таза несиелендіру
кредитование экспорта - экспортты несие лендіру
кредитование экспортное - экспорттық несие лендіру
кредитовать - несиелендіру, кредит беру
кредитовая колонка - кредит бағанасы
кредитовая проводка - кредит жазбасы, кредит өт кіз-
бесі

кредитовая сторона - кредит жағы
кредитовое авизо - кредиттік авизо

кредитовое зачисление денег на счет с отсрочкой 
- ақшаны мерзімі ұзартылған шотқа кредит ретінде 
есептеу

кредитовое или дебетовое сальдо - кредит немесе де-
бет қалдығы

кредитовое сальдо - кредит сальдосы
кредитовое сальдо в биржевых операциях - биржа 
операцияларындағы кредиттік сальдо

кредито вое сальдо по счетам в банках - банк  тер  де гі 
шоттар бойынша кредит қал ды ғы

кредитовое сальдо по счету - шот бойынша кредит 
сальдосы

кредитовое сальдо счета у брокера - делдал шотының 
кредит сальдосы

кредитовые перево ды от третьей стороны - үшінші 
тараптан кредит аударымы

кредитовый баланс - кредит теңгерімі
кредитовый вексель - кредит векселі
кредитовый итог счета - шоттың кредит қорытын дысы
кредитовый оборот по счету - шот бойынша кредит 
айналымы

кредитовый ордер - кредит ордері
кредитовый остаток - кредит қалдығы
кредитовый перевод - кредит аударымы 
кредитор - несиегер, кредитор, кредит беруші (1. басқа 
бір тұлғадан ақша алуға тиіс, яғни онда алашағы 
бар тұлға; 2. кредит беруші жеке не заңды тұлға; 
3. қарызгерге белгілі бір уақыт кезеңі өткеннен кейін 
əдетте пайызымен қоса төлеп тұру шартымен 
ақша беретін жекеше тұлға не фирма)

кредитор банка - банктің несиегері
кредитор банкрота - банкрот кредиторы
кредитор генеральный - бас кредитор
кредитор главный - басты кредитор
кредитор, добросовестно взыскивающий долг по 
решению суда - соттың шешімі бойынша борышты 
адал өндіріп алушы

кредитор залоговый - кепілзаттық кредитор 
(міндеттемелер бойынша кредит, оның талаптары 
мүлікті кепілге салумен қам та ма сыз етіледі)

кредитор, имеющий двойное обеспечение требования 
- талап ету екі қайтара қам та ма сыз етілген несиегер

кредитор, имеющий долговое обязательство муни-
ци паль ной корпорации - му ни ци пал дық кор по ра-
ция ның борышкерлік мін дет те ме сі бар несиегер

кредитор, имеющий нало говое обеспечение - са лық-
ты қамтамасыз ететін несиегер

кредитор, име ющий неформальный договор - бей-
ресімді шарты бар несиегер

кредитор, имеющий обеспечение долга - борышты 
қамтамасыз ететін несиегер

кредитор, имеющий од нократное обеспечение тре-
бования - талап етуді бір жолғы қам та ма сыз ететін 
несиегер

кредитор, имеющий право на первоочередное пога-
шение долгов - борыштарды бі рін ші кезекте өтеуге 
құ қы ғы бар несиегер
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кредитор, имею щий преимущественное право 
требо вания - талап етуге артықшылықты құқығы 
бар несиегер

кредитор конкурсный - конкурстық несиегер
кредитор “младший” - “кіші” несиегер
кредитор, не имеющий обеспечения долга - борыш-
ты қамтамасыз етпейтін несиегер

кредитор, не получивший обеспечение - ке піл дікпен 
қамтамасыз етілмеген несиегер

кредитор необеспеченный - қамтамасыз етіл меген не-
сиегер 

кредитор, несу щий ответственность по индоссамен-
ту - индоссамент бойынша жа уап кер ші лік жүктелген 
несиегер

кредитор обеспеченный - қамтамасыз етілген несиегер 
кредитор обычный - əдеттегі несиегер
кредитор по векселю - вексель бойынша несиегер
кредитор по выданным ссудам - берілген кредит бо-
йынша несиегер

кредитор по договору - шарт бойынша несиегер
кредитор по договору за печатью - мөр басылған 
шарт бойынша несиегер

кредитор по договору по ручения - тапсыру шарты 
бойынша несиегер

кредитор по долговому обязательству - борыш мін-
дет темесі бойынша несиегер 

кредитор по долговому обязательству - борышкерлік 
міндеттеме бойынша несиегер

кредитор по закладной - кепілхат бойынша несиегер
кредитор по за кладной, вступивший во владение - 
иелігіне енген кепілхат бойынша несиегер

кредитор по ипотеке - ипотека бойынша несиегер
кредитор по ипотечному кре диту - ипотека лық кре-
дит бойынша несиегер

кредитор по ипотечному подзалогу - ипоте ка лық ішкі 
кепіл бойынша несиегер

кредитор по отсро ченному обязательству - мерзімі 
ұзартылған (мəулеттік) міндеттеме бойынша несиегер

кредитор по постановлению - қаулы бойын ша не-
сиегер

кредитор по постановлению суда - сот қаулы сы бо-
йынша танылған несиегер

кредитор по торго вым сделкам - сауда мə мі ле сі бо-
йынша несиегер

кредитор, получаю щий исполнение судебного реше-
ния - сот шешімінің орындалуын алған несиегер

кредитор, получивший обеспечение - қам та ма сыз 
етілген несиегер, кепілдік алған несиегер 

кредитор, по лучивший полное обеспечение - толық 
қамтамасыз етуді алған несиегер

кредитор, по лучивший постановление суда - соттың 
шешімін алған несиегер

кредитор, получивший реше ние суда о возврате 
долга - борышты қайтару туралы сот шешімін алған 
несиегер

кредитор, по лучивший частичное обеспечение - 
ішінара қамтамасыз етуді алған несиегер

кредитор последней инстан ции - соңғы саты дағы не-
сиегер

кредитор, предоставляющий ссуду без дополнитель-
ного обеспечения - қосымша қам  та  ма   сыз ету ке піл-
ді гін сіз кредит беруші не сие гер

кредитор, предостав ляющий ссуду под залог - кепіл-
зат кепілімен несие беретін несиегер

кредитор, предоставляющий ссуду под обеспечение - 
қамтамасыз ету кепілдігімен несие беруші несиегер

кредитор преференциальный - пұрсаттылық ты не-
сиегер

кредитор привилегированный - артықшы лық ты не-
сиегер

кредитор с пред почтительным правом требования 
- талап етудің артықшылықты құқығы берілген не-
сиегер 

кредитор “старший” - “үлкен” несиегер, “аға” несие-
гер (талабы кепілдіксіз кредит берген несиегерлерге 
қарағанда пұрсатты не сиегер)

кредитор субординарный - субординация лан ған не-
сиегер

кредитор товарищества - серіктестік несие гері
кредитор, требование ко торого возникло после тре-
бования другого кредитора - талап етуі екінші не-
сие гер дің талап етуінен кейін туындаған несиегер

кредитор частный - жекеше несиегер
кредиторская задолженность - несиегерлік берешек, 
кредиторлық берешек

кредиторская задолженность за товары и услуги - 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтер үшін несие гер-
лік берешек

кредиторская задолженность, по открытому счету - 
ашылған шот бойынша кредиторлық берешек

кредиторская задолженность финансовым агентам - 
қаржы агенттеріне кредиторлық берешек

кредиторская прог рамма - несиегерлік бағ дарлама
кредиторский иск о по крытии долгов из наслед-
ственного имущества - мұраланған мү лік тен бо-
рыштарды жабу туралы не сие гер лік қуыным

кредиторский комитет - кредиторлық комитет, не сие-
гер лік комитет (қиын қаржы жағ да йына тап болған 
не банкроттыққа ұшы ра ған компанияға талап қою-
шы фирманың мүд десін білдіретін топ)

кредиторский совет - несиегерлер кеңесі
кре диторское требование об исполнении судебного 
решения - сот шешімін орындау туралы несиегерлік 
талап

кредиторы - несиегерлер, кредиторлар (бі реу де бо-
рыш кер лік міндеттемесі (əдетте қар жы лық мін-
дет те ме сі) бар тұлға; 2. ұйым тө леу ге тиіс барлық 
шоттар мен но та лар дың сомасы дегенді білдіретін 
бухгалтерлік термин)

кредиторы дочерней компании - еншілес ком па ния-
ның несиегерлері

кредиторы, имеющие равные права требования - 
талап етуге тең құқылы несиегерлер

кредиторы, правомочные вместе и порознь - құ қық-
ты лы ғы бірге жəне бөлек несиегерлер
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кредиторы, правомоч ные порознь - бөлек-бөлек 
өкілетке құқылы несиегерлер

кредитоспособность - кредитке қабілеттілік, кредитті 
өтеу қабілеті (кредит алуға құ қық пен мүмкіндік, 
яғни кредит алуға ал ғы шар ты жəне оны белгіленген 
шартпен қай та ру ға қабілеті болу)

кредитоспособность банка - банктің кредитке қабі лет-
тілігі

кредитоспособность банков высшей категории - жо-
ғары санаттағы банктердің кредитті өтеу қабілеті

кредитоспособность банков средней категории - ор-
таша санаттағы банктердің кредитті өтеу қабілеті

кредитоспособность восстанавливается - кредитке 
қабілеттілік қалпына келтіріледі

кредитоспо собность заемщика - қарызгердің кредит-
ке қабілеттілігі

кредитоспособ ность клиента - клиенттің кредитке 
қабілеттілігі

кредитоспо собность кредитного учреждения - кре-
дит мекемесінің кредитке қабілеттілігі

кредитоспособность по колеблена - кредитке қа бі лет-
ті лік шайқалды

кредитоспособность страны - елдің кредитті өтеу 
қабілеті

кредитоспособность ценных бумаг - бағалы қағаз дар-
дың кредитті өтеуге жарамдылығы

кредитоспособный - кредитті өтеуге қабілетті
кредитоспособный заемщик - кредитті өтеуге қабі-
лет ті қарызгер 

кредит-револьвер - револьвер-кредит, жа ңарт па-
кредит

кредитуемая сторона - кредиттелетін (не сие лен ді рі ле-
тін) тарап

кредитуемый счет - кредиттелетін шот
“кредиты в процессе” - “үдерістегі кредиттер” (банк-
тің тұрақты міндеттемелеріне сəй кес клиентке 
берілген, бірақ ол əлі аяғына де йін таңдап болмаған 
кредиті)

кредиты внутреннего банка - ішкі банк кредиттері
кредиты и дискон ты - кредиттер мен дисконттар
кредиты и иные долгосрочные активы - кредиттер 
мен өзге де ұзақ мерзімді активтер

кредиты и ноты к опла те - төлеуге ұсы ныл ған кре-
диттер мен ноталар

кредиты и ноты к получению - алуға ұсы ныл ған кре-
диттер мен ноталар

кредиты на сезонные нужды - маусымдық мұқ-
таждарға арналған кредиттер

кредиты небанковским финансовым институтам 
- бейбанктік қаржы институттарына берілетін кре-
диттер

кредиты Правительства РК - ҚР Үкіметінің 
кредиттері

Кредиты Правительства РФ - РФ Үкіметінің 
кредиттері

кредиты с установленным графиком погашения - 
өтеу кестесі белгіленген кредиттер

“кредит-эксперт” - “кредит-эксперт”, “кредит-сарап-
шы”, кредиттік сарапшы (несие беру бо йынша немесе 
белгілі бір клиентті не сие лен діру бойынша тə уе кел-
дік ті ба ға лау мен жəне ақыл-кеңес берумен айналы-
сатын маман)

“кремация” - “кремация” (банктің кейбір құ жат та-
рын өртеу əрекеті)

крепнуть - нығаю (бағам туралы)
крест - крест (бағалы қағаздар жөніндегі мə міле, 
мұнда бір делдал сауда мəмілесінің екі тарабынан 
əрекет етеді)

“крест” Маршалла - Маршалл “кресі” (ауыт қы малы 
сұраныс пен ұсыныстың нарықтық əре кеттестік 
жағдайына қатысты гра фи ка лық арақатынас)

“крест” Хикса - Хикс “кресі” (ақша мен та уар дың 
нарықтағы бір мезгілдегі тепе-тең ді гін көрсететін 
қиыспалы қисық сызықтар (ауытқымалар) жүйесі)

крец - крец (алтын тозаңы)
“кривая джи” - “джи ауытқымасы”, “джи қи сы ғы” 

(құнсызданудың ұлттық сауда тең ге рі мі не болжал-
ды ықпалын сипаттайды)

кривая “долина смерти” - “өлім аңғары” ауытқымасы 
(тəуекелдікпен қаржыландыру сатысы, мұнда жаңа 
компания залал шегеді)

кривая дохода - табыс ауытқымасы (бағалы қа ғаз-
дар дан түскен табысты көрсететін нүктелердің 
жиынтығы) 

кривая дохода с отрицательным угловым коэф фи-
ци ентом - коэффициенті теріс бұ рыш ты табыс ауыт-
қы масы 

кривая доходности - табыстылық ауытқымасы
кривая до ходности с отрицательным угловым коэф-
фициентом - коэффициенті теріс бұрышты та быс ты-
лық ауытқымасы

кривая за висимости экономического роста от сни-
жения налогов - экономикалық өсу дің салықтардың 
төмендеуіне тəуелділігі ауыт қымасы

кривая “инвестиции - предложения” - “инвес тиция - 
ұсыныс” ауытқымасы (“табыс - пайыз мөл шер ле ме-
сі” координаты жү йе сін де гі нүктелердің жиын ты-
ғы, олардың əр қай сы сы инвестиция мен жинақ ақ-
ша ның тепе-теңдігі жағдайында нарықтың белгілі 
бір жай-күйін көрсетеді)

кривая инвестиций - инвестициялардың ауытқымасы
кривая инвестиционного спроса - инвести ция лық 
сұраныс ауытқымасы

кривая концентрации - шоғырланудың қисық бейнелі 
көрсеткіші (статистикалық талдауда зерделенетін 
белгінің жиынтық бірлігі бойынша бағалау немесе 
оны бөлудің əркелкілігін бағалау тəсілі)

кривая Лаффера - Лаффер қисығы, Лаффер ауыт қы-
ма сы (бюджетке түсетін салық тү сім де рі со ма-
сы ның пайдаға салынатын са лық мөл шер ле ме сі нің 
деңгейіне тəуелді екенін көр се те тін кесте)

кривая “ликвидность - деньги” - “өтімділік - ақша” 
ауытқымасы (қисығы)
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кривая Лоренца - Лоренц ауытқымасы, Лоренц қи сы-
ғы (кестедегі табыстың тең бө лін бегенін көр се те-
тін қисық сызық)

кривая предельных издержек - шекті шығын қисығы
кривая предложения - ұсыныс ауытқымасы, ұсыныс 
қисығы

кривая продаж - сату қисығы 
кривая спроса - сұраныс ауытқымасы, сұ ра ныс қи сы-
ғы (өндіруші түрлі деңгейдегі ба ға мен өткізуге да-
йын өнім көлемінің кестедегі көрінісі)

кривая, характеризующая равновесный уро вень до-
хода и процента на рынке де нег - ақша нарығында 
табыс пен пайыздың тепе-теңдік дəрежесін сипаттай-
тын ауытқыма

кривые затрат - шығын ауытқымасы
кризис - дағдарыс (қауіпті жай-күй; баға мен жұ мыс-
пен қамтылу өзінің ең төменгі дең ге йі не жететін 
экономикалық цикл межелі, шегі)

кризис банковский - банк дағдарысы
кризис банковской системы - банк жүйесінің дағ да-
рысы 

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, өтім-
ділік дағдарысы 

кризис международный - халықаралық дағдарыс
кризис мировой - дүниежүзілік дағдарыс
кризис мировой экономики - дүниежүзілік эко но ми-
ка ның дағдарысы

кризис платежеспособности - төлем қа бі ле ті нің дағ-
дарысы

кризис платежного баланса - төлем тең ге рі мі нің дағ-
дарысы 

кризис платежный - төлем дағдарысы
кризис правительственный - үкімет дағ да рысы
кризис финансовый - қаржы дағдарысы
кризис экономический - экономикалық дағ да рыс (та-
уар өндіру мен қызмет көрсету кө ле мінің тө лем тө-
леу қабілетімен са лыс тыр ған да күрт құл ды ра уы нан 
көрініс табатын өндіріс циклі кезеңдерінің бірі)

кризисная ситуация - дағдарысты ахуал
критерии антиинфляционные - инфляцияға қар сы 
критерийлер

критерии доверия - сенім критерийі
критерии опредаления республиканских и мест-
ных бюджетных инвестиционных проектов (про-
грамм) - республикалық жəне жергілікті бюджеттік 

ин вес ти ция лық жобаларды (бағдармаларды) анықтау 
өл шем дері

критерии прием лемости риска - тəуекелдің (қатер-
дің) қолайлылығы өлшемі

критерии спроса - сұраныс критерийі
критерий - критерий, өлшем, белгі (объектінің, үде-
ріс тің сапасы бағаланатын белгі, осындай ба ға лау-
дың өлшеуіші)

критерий ликвидности - өтімділік өлшемі
критерий надежности банка - банк се нім ді лі гі нің 
өлшемі

критерий независимости - тəуелсіздік өлшемі
критерий, обусловли вающий необходимость ре гу-
ли ро ва ния валютного курса - ва лю та лық ба ғам ды 
реттеу қажеттілігін туғызатын өлшем

критерий оптимальности - оңтайлылық өл шемі
критерий оптимальности в управлении - бас қа ру да-
ғы оңтайлылық өлшемі

критерий оценки (критерий оценочный) - ба ғалау 
өлшемі

критерий оценки затрат - шығынды бағалау өлшемі
критерий статистический - статистикалық өлшем
критерий экономический - экономикалық өлшем 

(қабылданған шешімнің сапасын сипаттайтын 
жəне тиімділікті салыстыру əрі бағалау үшін пай-
даланылатын, яғни критерийлік өлшем ретінде қа-
был да на тын экономикалық көрсеткіш)

критерий экономической эффективности - экономи-
калық тиімділік өлшемі

критическая ликвид ность - қиын өтімділік
“кровать и завтрак” - “керует жəне ертеңгі ас” (са лық 
мақсатымен акцияларды сатып алу-са ту дың бри-
тан дық практикасы: акцияларды ағым да ғы бағамен 
сатып алған инвестор оларды қар жы жылының 
ая ғын да залалды жабу үшін сатады, ал келесі күні 
сатып алады, сөйтіп оның инвестициялық қоржыны 
өзгермейді)

“кровосмесительная” торговля акциями - акциялар-
мен “қан араластыру” саудасы (компаниялардың бір-
бірінің акцияларын сатып алуы)

крона - крона (Чехия мен Словакияның ақша өлшемі, 
100 геллерге тең, Скандинавия елдерінде 100 эреге 
тең; Ұлыбританияда ондық жүйе енгізілгенге дейінгі 
құны 5 шиллингілік мəнет; Австрия мен Венгрияның 
ақша өлшемі)

крона датская - дат кроны (Дания, Гренлан дия ның 
ақша өлшемі, 100 эреге тең)

крона исландская - исланд кроны (Исландия ның ақша 
өлшемі, 100 эреге тең)

крона норвежская - норвег кроны (Норвегия ның ақша 
өлшемі, 100 эреге тең) 

крона шведская - швед кроны (Швецияның ақша 
өлшемі, 100 эреге тең)

крона эстонская - эстон кроны (Эстонияның ақша 
өлшемі, 100 центке тең)

кросс-акция - кросс-акция (делдал бағалы қа ғаз дарды 
сатып алуға берілген бұйрықта бір мезгілде, бір 
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ба ға ға сатуға берілген бұй рықпен қысқартатын 
жағдай)

кроссвалютный риск - кросс-валюталық тə уе кел 
(қатер)

кроссинг - кроссинг (чекке заңи мəні бар ерекше белгі 
соғу, əдетте қиғаш сызық тарту)

кроссирование - кростау (биржада нақты делдал ар-
қы лы белгілі бір акциялар пакетін не тауарды, қар-
жы құралдарын бір мезгілде сатып алу не сату)

кроссирование “без права передачи” - “табыстау құ-
қы ғынсыз” кростау

кроссирование “на счет покупателя” - “сатып алу-
шы ның шотына” кростау

кроссирование “на счет получателя” - “алу шы ның 
шотына” кростау

кроссирование чека - чекті кростау (чекке қатарлас 
екі сызық тарту жəне белгілер салу, мұның өзі 
чек тің төленбейтінін жəне ол бойынша есептесу 
тек есеп палатасы арқылы ғана жүргізілетінін 
көрсетеді) 

кроссированная сделка с ценными бумагами - ба ға-
лы қағаздармен жасалатын крос тал ған мəміле

кроссированный ак цепт - кросталған акцепт (ризалық)
кроссированный чек - кросталған чек (сөзбе-сөз ма-
ғы на сы: сызылған чек, егер чек қиғаш қос қатар 
сы зық пен сызылған болса, алушы оны тікелей қолма-
қол ақшаға айырбастай алмайды, бұл ретте ол 
чек ті банкіге тапсырады, ондағы көрсетілген сома 
чек иесінің шо ты нан алынып, алушының шотына 
аударылады)

кроссировать чек - чекті кростау
кроссовые сделки - кростық мəміле (бро кер дің түрлі 
клиенттердің келісімшарттарын бір мезгілде кон-
курс тық негізде сатып алуы жəне сатуы)

кросс-коэффициент - кросс-коэффициент (банк се нім-
ді лі гі нің көрсеткіші)

кросс-кредитование - кросс-несиелендіру (қарызгерге 
қосымша шектеушілік шартпен берілетін кредит)

кросс-курс - кросс-бағам (екі валютаның ба ға мын 
олардың əрқайсысының үшінші ва лю та ға қатынасы 
бойынша айқындау)

кросс-листинг - кросс-листинг (бағалы қа ғаз дың ба ға-
мын бір мезгілде бірнеше қор биржасында белгілеу)

кросс-паритет - кросс-тепе-теңдік
кросс-субсидирования - кросс-қара жат тан дыру
кросс-чек - кросс-чек (шектеулі чектердің бір түрі)
кросс-хедж - кросс-хедж (фьючерстік не оп цион дық 
шарт болмаған жағдайда ең жа қын қаржы құралы 
арқылы хеджерлеу)

“круг” - 1) “топ” (1. жаңа бағалы қағаздарды жəне 
қа рызхатты тіркеу кезеңі бойына ұсы ны ла тын 
сатып алу сомасын əлеуетті сатып алушылар; 
2. ба ға мен айла-шарғы жасау, бəсекелестерді ығыс-
тыру жəне жо  ға  ры пайда алу мақсатымен нарыққа 
қа  ты  су  шы  лар арасындағы заңсыз ке лі сім); 2) “шең  -
бер” (биржадағы сауда құ жы ра сы ның ортасында 
биржашылар жиналатын шең бер)

круг биржевой - биржа шеңбері
круг ценовой - баға шеңбері 
круги банковские - банктік топтар
круги непосвященные - түсінігі жоқ топтар (бир жа-
лық операциялардың қыр-сырымен таныс емес тұл-
ғалар)

круги финансовые - қаржы топтары
круги экономические - экономикалық топтар
круглосуточная бан ковская деятельность - банктің 
тəулік бойындағы қызметі

круглый лот - дөңгелек топтама (акциялар пакеті 
дегенді білдіретін топтама)

круговая порука - жаппай кепілдік, сы бай лас тық, жең 
ұшынан жалғасу (ақшаның де по зит тік салымнан 
басқа инвестициялық құ рал дар ға ауысуы)

круговое движение долларов - доллардың шеңберлі 
қозғалысы

круговое движение дол ларов между рынком евро-
долларов и американским денежным рынком 
- дол лардың еуродоллар нарығы мен американ ақша 
на ры ғы арасындағы шең бер лі қозғалысы 

кругооборот - ауыспалы айналым 
кругооборот активов - активтердің ауыспалы айна-
лымы

кругооборот денег - ақшаның ауыспалы айналымы
кругооборот капитала - капиталдың ауыспалы айна-
лымы 

кругооборот наличных денег - қолма-қол ақ ша ның 
ауыспалы айналымы

кругооборот средств - құрал-жабдықтың ауыс палы ай-
налымы, қаражаттың ауыспалы айналымы

крузадо - крузадо (1. Португалияның алтын тиыны; 
2. Бразилияның ақша өлшемі, 100 сентавоға тең)

крузейро - крузейро (Бразилияның ақша өлше мі, 
100 сентавоға тең)

крупная биржевая спекуляция - ірі бир жа лық алып-
сатарлық

крупная партия ценных бу маг, продаваемая инсти-
туциональным инвесторам от имени всего эмис-
сионного синдиката - бағалы қағаздардың бү кіл 
эмис сия лық синдикат атынан институттық ин вес тор-
лар ға сатылатын ірі топтамасы

крупномасштаб ная сделка - ірі ауқымды мəміле
крупномасштабное бегство капитала - ка пи тал дың 
ірі ауқымда жылыстауы

крупномасштабный лизинг, осуществляемый кон-
сорциумами специализированных компаний 
и банков - ма ман дан ды рыл ған компаниялар мен 
банктер консорциумы жүзеге асыратын ірі ауқымды 
лизинг

крупнономинальный депозит - атаулы ірі депозит
крупные государственные займы, ограничивающие 
заимствования компании путем взвинчивания 
процентных ставок - пайыздық мөлшерлемені ша-
рық та ту жолымен компанияның қарыз алысуын шек-
тей тін ірі мемлекеттік қарыздар

крупные капиталы - ірі капиталдар
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крупные купюры - ірі купюралар
крупные счета - ірі шоттар
крупные финансовые операции - ірі қаржы опера-
циялары

крупный акционер - ірі акционер (əдетте кемінде ак-
ция лардың 10%-ын иеленеді)

крупный банк - ірі банк
крупный биржевой иг рок - биржаның ірі ойын шысы
крупный биржевой маклер - биржаның ірі маклері
крупный вкладной сертификат - ірі са лым дық сер-
тификат

крупный вкладчик - ірі салымшы
крупный депонент - ірі депонент
крупный держатель акций - акциялардың ірі ұс тау-
шысы

крупный дополнительный дивиденд - ірі қо сым ша 
дивиденд (1. жаргон сөз: тиесілі адамдардың ара-
сында бөлінбеген əдеттен тыс көп пайда; 2. жаргон 
сөз: кез келген ком мерциялық қызмет нəтижесінде 
алынған пайда)

крупный заем - ірі қарыз
крупный заемщик на длительные сроки - ұзақ мер-
зім ге арналған ірі қарызгер

крупный заказ - ірі тапсырыс
крупный инвестор, рассчитывающийся с бро кером 
наличными против соответствующих документов 
- брокермен тиісті құ жат тардың орнына қолма-қол 
ақшамен есептесетін ірі инвестор

крупный источник финансирования - қар жы лан ды-
ру дың ірі көзі

крупный коммерсант - ірі коммерсант
крупный кредит - ірі кредит
крупный резерв - ірі сақтық қор
крупный счет в банке - банкідегі ірі шот
крупный участник открытого накопительного пен-
сионного фонда - ашық жи нақ тау шы зейнетақы қо-
ры ның ірі қатысушысы

крупный финансист - ірі қаржыгер
крупный финансовый капитал - ірі қаржы капиталы
крупный финансовый центр - ірі қаржы орталығы
крюгерранд - крюгерранд (Оңтүстік Африка Рес пуб-
ли ка сы ның алтын шақасы)

ксерокс - ксерокс (1. көшіргіш құрылғылылар серия-
сын жасап шығарған фирманың сауда таңбасы; 
2. кез келген маркадағы көшіргіш аппараттардың 
тұрмыстық атауы; 3. ксе ро көшірме)

“куази-деньги” - “ақша сыңайлы” (ел аза мат та ры-
ның шетел валюталары түріндегі мерзімді жəне 
айыр бас салымдарынан құ рал ған мəнет, ақша 
жиы ны)

кубинское песо - Куба песосы
кувейтский динар - Кувейт динары
кувер - кувер (1. белгілі бір тəуекелден сақ тан ды ру 
арқылы берілетін өтем; 2. берілген қарыз немесе 
кредит кепілдігімен берілетін қам сыз дандырма)

кудесники Уолл Стрита” - “Уолл Стриттің си қыр шы-
ла ры” (АҚШ университеттерінің таңдаулы тү лек-

те рі, оларды банктер қор биржасында операциялар 
жүр гі зу үшін жалдайды)

“кук ла” - “қуыршақ” (жаргон сөз: бір буда қа ғаз 
ақша, мұнда əдетте атаулы құны кі ші гі рім банкнот 
атаулы құны ірі банк нот тың ішіне оралады)

куксы - кукстер (атаулы құны жоқ бағалы қа ғаздар)
кулиса - қалтарыстағы мəміле (1. бейресми қор бир-
жасы; 2. биржаларда алып-сатарлық мəміле жа-
салатын бейресми маклерлер институты; 3. түрлі 
құндылықтармен алып-сатарлық мəміле жасалатын 
орын)

кулисье - кулисье (биржада алып-сатарлық мəміле 
жасасатын бейресми маклер)

кульминация периода массовых продаж ценных 
бумаг - бағалы қағаздарды жаппай сату кезеңінің 
шарықтауы

кульминация повышательной или понижательной 
тенденции движения цены - баға қозғалысының 
жоғарыламалы немесе тө мен де ме лі қозғалысының 
шыңы

культурные ценности - мəдени құндылықтар
культурные ценности‚ не подлежащие вывозу из 
страны - елден əкетуге болмайтын мəдени құн ды-
лық тар

кум дивиденд - кум дивиденд (латынша cum: қоса де-
ген мағынаны білдіреді, сатып алушы жарияланған 
дивидендті алғысы келетін ак цияларға қатысты 
айтылады)

кумулятивная акция - шоғырланбалы акция
кумулятивная привилегиро ванная акция - шо ғыр-
лан ба лы артықшылықты акция (иеленушісіне осы 
ереже қолданылмайтын кəдуілгі акциялар бойынша 
ағым да ғы пайда төленгенге дейін дивидендтер бо-
йынша берешекті алуға құқық беретін акция)

кумулятивная сум ма основного долга, на которую 
на числяются проценты - пайыз есептелетін негізгі 
борыштың шо ғыр лан ба лы сомасы

кумулятивное голосование - жиынтықты да уыс беру 
(акцияларды ұстаушылар аз шы лы ғы ның басқарманы 
сайлау кезінде өкілдерді атауына мүмкіндігін кө бей-
те тін дауыс беру əдісі)

кумулятивные акции - шоғырланбалы акциялар
кумулятивные привилегированные акции - шо ғыр-
лан ды рыл малы артықшылықты акциялар (дивиденді 
төлем мерзімі басталғанша шоғырландырылатын 
артықшылықты акциялар)

кумулятивные ценные бумаги - шо ғыр лан ба лы баға-
лы қағаздар

кумулятивный - шоғырланбалы
кумулятивный ди виденд - шоғырланбалы дивиденд 

(төленбеген жағдайда жиналатын)
кумулятив ный дивиденд по при ви ле ги ро ван   ным 
акциям - ар тық шы лық ты акциялар бойынша шо ғыр-
лан ба лы дивиденд

кумулятивный пробивной эффект - шо ғыр ла ным дық 
дүмпу нəтижесі (факторлардың бірте-бірте қор ла-
нуы, еселенуі, шоғырлануы жəне олардың ке йін нен 
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нақты бір сəтте көрініс табуы есебінен қол жет-
кі зі ле тін экономикалық, қаржылық нəтиже, дүмпу, 
те сіп шығу əрекеті сипатында болады)

кумуляция - жиынтықтау, шоғырлану, шо ғыр ла ным 
(бір нəрсені шектеулі кеңістікте, не шектеулі уақыт 
аралығында шоғырландыру, жинақтау)

куна - куна (Моңғолия үстемдігіне дейінгі орыс ақша-
сы ның жиынтық атауы)

купеляция - купеляция (сынамалық талдауда жəне 
металлургияда қолданылатын əдіс: қорғасыннан 
асыл металл алу үшін күмістік қорғасынды то тық-
тан ды ру жолымен балқыту)

купеческое правило - көпестердің ережесі
купеческое правило расчета процентных платежей - 
пайыздық төлемдер есебінің көпестік ережесі 

купить или продать срочные контракты - мерзімдік 
келісімшарттарды сатып алу жəне сатып алу

купить маржу - маржаны сатып алу
купить обратную пре мию - кері сый лық ақы ны сатып 
алу

“купить с минимальным доходом” - “ең тө мен та-
быспен сатып алу” (бағалы қағазды өте аз немесе 
шығынға пара-пар маржамен сатып алу)

купить фьючерсный контракт на близкий срок и 
продать на далекий - жақын мер зім дік фьючерстік 
келісімшартты сатып алу жəне алыс мерзімдікке сату

купленные фе деральные фонды - сатып алын ған фе-
де ралдық қорлар (АҚШ)

купленный вексель - сатып алынған вексель 
(ескерілген вексельден өзгеше түрде)

купленный кон тракт, предусматривающий фи-
нансовую ответственность за выполнение обяза-
тельств - міндеттемелердің орындау үшін қаржылық 
жауапкершілікті көз дей тін сатып алынған вексель

купля ценной бумаги с почти немедленной продажей 
- дереу дерлік сатылатын бағалы қа ғаз ды сатып алу

купля-продажа акций - акциядарды сатып алу-сату
купля-продажа компаниями акций друг друга - ком-
панияларды 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 срочных биржевых контрактов 
для ликвида ции существующей позиции и реа-
лизации прибыли - қазіргі жайғасымды жою жəне 
пайданы іске асыру үшін мерзімді биржалық ке лі сім-
шарт тар ды сатып алу-сату

купля-продажа финансовых инструментов - қаржы 
құралдарын сатып алу-сату

купля-продажа финансовых инструментов по по-
ручению клиента - клиенттің тапсыруы бойынша 
қар жы құралдарын сатып алу-сату

купля-продажа ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар ды 
сатып алу-сату 

купля-продажа ценных бумаг в течение одного 
операцион ного периода - бір опе ра ция  лық кезең бо-
йы на бағалы қа ғаз дар ды сатып алу-сату

купон - купон (1. бағалы қағаз талоны, яғни бағалы 
қағаздан жыртып алынып, пайыз немесе дивиденд 
алу кезінде қолхат орнына берілетін бөлігі; 2. ТМД-
нің бірқатар мемлекеттерінде рубльмен қатар 
жүрген уақытша ақша-бөліс бірлігі)

купон гарантированный - кепілдікті купон
купон дивидендный - дивидендтік купон
купон к облигации на выплату процентов - пайыз-
дар ды төлеуге арналған облигацияға тіркелетін 
купон

купон на выплату про центов - пайыздарға арналған 
купон

купон на получение ди виденда - дивиденд алуға ар-
нал ған купон

купон на скидку - шегерімге арналған купон
купон нулевой - нөлдік купон
купон облигации - облигация купоны
купон облигационный - облигациялық купон
купон одноразовый - бір жолғы купон
купон по долговым ценным бумагам - борыштық 
бағалы қағаздар бойынша купон

купон, по которому на ступил срок платежа - төлем 
мерзімі басталған купон

купон премиальный - сыйлықақылық купон
купон процентный - пайыздық купон
купон с коротким сроком - қысқа мерзімді купон
купонная инкассация - купондық инкассация
купонная книжка - купон кітапшасы
купонная норма процента - пайыздың ку пон дық мөл-
шері (бағалы қағазда көрсетілген пайыз мөлшері)

купонная облигация - купондық облигация 
купонная облигация на предъявителя - ұсы ну шы ға 
арналған купондық облигация 

купонная “оболочка” - купонның “қабығы”
купонная процентная ставка - купондық па йыз дық 
мөлшерлеме

купонная система - купон жүйесі
купонная ставка - купон мөлшерлемесі
купонная ставка процента - купондық пайыз мөл-
шер ле ме сі, пайыздың купондық мөл шер ле месі 

купонный доход - купондық табыс
купонный счет - купон шоты
купоны облигаций государственных займов - мем ле-
кет тік қарыз облигацияларының купондары

купчая - иелік қағаз (жылжымайтын мүлікті но-
та риал дық жолмен ресімделген сатып алу-сату 
шарты)

купюра - купюра (қағаз ақшаның, банк нот тың немесе 
бағалы қағаздардың көрсетулі құнының атауы)

купюра достоинством 20 дол ларов - құны 20 дол лар-
лық купюра

купюрное строение банк нот - банкноттың купюралық 
құрылымы

купюрное строение денежной массы - ақша жиы ны -
ның купюралық құрылымы (құны түр лі ше ақша бел-
гі ле рі сомасының айналыс та жүрген жалпы ақша 
кө ле мін дегі ара қа ты на сы)
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куратор - жетекші, қамқоршы (белгілі бір жұмыстың 
немесе жұмыстар циклінің барысын қадағалау тап-
сы рыл ған қамқоршы, қорғаншы)

куритаж - куритаж, сияпат
“курок” - “шүріппе” (жаргон сөз: келісімнің орын-
далмауы өзінен-өзі белгілі бір əрекет жасататын, 
соның ішінде ұзақ мерзімді кредитті талап ететін 
шарты)

курортный сбор - курорт алымы, шипажай алымы
курс - 1) бағам, құн, нарық (1. бағалы қағаздар сатып 
алынатын жəне сатылатын баға; 2. валюта ба-
ға мы - бір елдің ақша өлшемінің екінші елдің ақша 
өлшемінен көрініс табатын бағасы); 2) ба ғыт (іс-
қи мыл дың бағыт-бағдары, бейнесі); 3) курс (1. бі-
лім беруде: оқытудың аяқталған кезеңі, қай сы бір 
оқы ту дың бүкіл көлемі; жоғары жəне ар нау лы оқу 
орындарында оқу жылы, дəрежесі жəне осындай 
оқы ту дəрежесінен өтуші шəкірттер, тың дау шы-
лар; қайсыбір тар мамандық бойынша даярлайтын 
оқу орны); 4). медицинада: ем алу кезеңі

курс акции - акция бағамы
курс акций восстано вился - акциялардың бағамы 
қалпына келтірілді 

курс акций восстано вился после снижения - ак-
ция лар дың бағамы төмендегеннен кейін қалпына 
келтірілді 

курс акций на неофици альном рынке ценных бумаг 
- бағалы қағаздардың бейресми нарығындағы ак ция-
лар дың бағамы

курс акций упал на 10 пунктов - ак ция лар дың ба ға-
мы 10 пунктке құлдырады

курс акций, на кото рые имеет право владелец кон-
вертируемой облигации - айырбасталатын облига-
цияны иеленушінің құқығы бар акциялардың бағамы

курс акций, установленный по жребию - жеребе бо-
йынша белгіленген акциялардың бағамы

курс “аутрайт” - “аутрайт” бағам
курс биржи (курс биржевой) - биржа бағамы (бир-
жада айналыста жүрген бағалы қа ғаз дар дың сату 
бағасы)

курс “брутто” - “жалпы” бағам
курс в пределах... - ... шегіндегі бағам (ак ция лар дың 
белгілі бір кезеңдегі ең жоғары жəне ең төмен ба ға-
мын белгілеу)

курс валютный - валюта бағамы, валюталық бағам
курс валюты - валюта бағамы
курс валюты страны-члена Европейского эконо-
мического сообщества, используе мый для пере-
счета цен на сельскохозяйственную продукцию 
- Еуропалық эко но ми ка лық қоғамдастыққа мүше 
елдердің ауыл шаруашылық өнімінің бағасын қайта 
есептеу үшін пайдаланатын валютасының бағамы

курс вексельный - вексель бағамы
курс вторичного рынка - қайталама нарық бағамы
курс выпуска ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар шы ға-
ры лы мы ның бағамы

курс гибкий - икемді бағам

курс двойной - қосарлы бағам
курс денег - ақша бағамы
курс для сведения - мəліметке қажет бағам
курс дня - күндізгі бағам (шетел валюта сы ның)
курс доллара - доллардың бағамы
курс запрашиваемый - сұратылмалы бағам
курс, запрашиваемый продавцом ценных бумаг - 
бағалы қағаздарды сатып алушы сұрайтын бағам

курс инвентаризационный - түгендеу бағамы
курс индикационный - индикациялық бағам
курс иностранной валюты - шетел валютасының 
бағамы

курс иностранной ва люты падает - шетел валю та сы-
ның бағамы құлдырауда

курс инфляционный - инфляциялық бағам
курс кассовых сделок - кассалық мəміле бағамы
курс компенсационный - өтемақылық бағам
курс конверти руемой облигации - айырбасталатын 
облигация бағамы

курс “кэш” - “кэш” бағам (қолма-қол ақшалай төлеу 
кезіндегі биржалық бағам)

курс лимитный - лимиттік бағам
курс множественный - көптік бағам, жиындық бағам
курс на день пла тежа - 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 ашы-
луы сəтіндегі бағам

курс на открытие - ашылар қарсаңындағы бағам
курс на финансо вом рынке - қаржы на ры ғын да ғы 
бағам

курс национальной валюты - ұлттық валюта бағамы
курс начальный - бастапқы бағам
курс нового выпуска ценных бумаг - жаңа бағалы 
қағаздар шығарылымының бағамы

курс номинальный - атаулы бағам
курс облигации - облигация бағамы
курс облигаций, установленный по жребию - об ли га-
ция лар дың жеребе бойынша белгіленген бағамы

курс обменный - айырбас бағамы (бір валюта екінші 
валютаға айырбасталатын бағам)

курс окончательного расчета - түпкілікті есеп айы-
рысу бағамы

курс окончательного рас чета по сделкам - мəміле 
бойынша түпкілікті есептелген бағам

курс окончательного расчета по сделкам на срок 
- мерзімдік мəміле бойынша түпкілікті есептелген 
бағам 

курс окончательного расчета по сделкам на счет - 
шотқа арналған мəміле бойынша түпкілікті есептел-
ген бағам

курс операций по де порту - депорт бойынша опера-
циялар бағамы

курс оплаченный - төленген бағам, ақы тө лен ген бағам
курс официальный - ресми бағам
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курс паритетный - тепе-тең бағам, бара-бар бағам
курс первой сделки дня - күндізгі бірінші мə міле 
бағамы

курс пересчета - қайта есептеу бағамы
курс плавающий - құбылмалы бағам (валюта бағамы 
халықаралық келісімге сəйкес белгіленген шектен 
шығуы мүмкін жағдай)

курс по жребию - жеребе бойынша анық та ла тын 
бағам (бір акциялар пакетіне сұ ра ныс тың күшейгені 
байқалғанда акциялар жеребе бойынша сатылатын 
биржалық операция) 

курс по кассовым сделкам - кассалық мə мі ле лер бо-
йынша бағам

курс, по которому расчеты по сделке проводятся на 
второй рабочий день после ее заключения - мəміле 
бойынша есеп айырысу мəміле жасасылғаннан кейін 
екінші жұмыс күні жүргізілетін бағам

курс по сделкам за наличные - қолма-қол ақша үшін 
жасалған мəміле бойынша бағам

курс по сделкам на срок - мерзімдік мə мі ле лер бо-
йынша бағам

курс по сделкам с немедленной поставкой - дереу 
жеткізілімді мəмілелер бойынша бағам

курс по сделкам с премией - сыйлықақылы мəмілелер 
бойынша бағам

курс по стеллажным сделкам - стеллаждық мə мі ле-
лер бойынша бағам

курс покупателя - сатып алушы бағамы
курс покупки долгосрочных векселей - ұзақ мерзімді 
вексельдерді сатып алу бағамы

курс понизился на один пункт - бағам бір пунктке 
(байнаға) төмендеді

курс после закрытия биржи - биржа жа был ған нан 
кейінгі бағам

курс послебиржевой - биржадан кейінгі бағам
курс предбиржевой - биржаның алдындағы бағам
курс, предлагаемый покупа телем - сатып алушы 
ұсынатын бағам

курс, предлагаемый покупате лем ценных бумаг - 
бағалы қағаздарды сатып алушы ұсы натын бағам

курс, пред лагаемый покупателем плюс (+) куртаж - 
сатып алушы ұсынатын ба ғам қосу куртаж

курс, предлагаемый продав цом - сатушы ұсы натын 
бағам

курс, предлагаемый продавцом ценных бумаг - баға-
лы қағаздарды сатушы ұсынатын бағам

курс предложения - ұсыныс бағамы
курс, преобладающий в день приобретения - сатып 
алынған күні басым болатын бағам

курс при срочной распро даже - мерзімдік жаппай 
сату кезіндегі бағам

курс, привязанный к другой валюте - басқа валютаға 
байланған бағам

курс применяемый - қолданылмалы бағам
курс принудительный - мəжбүрлемелі бағам
курс принятый - қабылданған бағам
курс продавца - сатушы бағамы 

курс продавца и курс покупателя - сатушы ның ба ға-
мы мен сатып алушының бағамы

курс продавца по сделкам на срок - са ту шы ның мер-
зім дік мəміле бойынша бағамы

курс регулируемый - реттелмелі бағам
курс репорта - репорт бағамы
курс рубля - рубль бағамы, рубль нарқы
курс рыночный - нарықтық бағам, нарықтық бағам
курс свободного рынка - еркін нарық бағамы
курс “своп” - “своп” бағам (мерзімді мəміле жасасу 
кезіндегі сыйлықақы немесе нақ ты бағамынан ше ге-
рім; форвардтық сый лық ақы немесе шегерім)

курс “спот” - “спот” бағам (мəміле жа са сыл ған нан 
ке йін екінші жұмыс күні ол бойынша есеп айырысу 
жасалатын валютаның нақ ты бағамы)

курс спроса - сұраныс бағамы
курс средневзвешенный - орташа өлшем дел ген салық
курс среднерыночный - орташа нарықтық бағам
курс средний - орташа бағам
курс срочной сделки - мерзімді мəміле бағамы
курс срочный - мерзімдік бағам
курс текущий - ағымдағы бағам
курс теле графных переводов - телеграфтық ау дар ма-
лар дың бағамы

курс тенге - теңге бағамы, теңге нарқы
курс тратты - тратта бағамы
курс третьей страны - үшінші елдің бағамы (екінші ел 
ұлттық валютасының үшінші ел  дің валютасы ар қы-
лы анықталатын бағамы)

курс установленный - белгіленген бағам
курс фиксированный - тіркелген бағам, тия нақ талған 
бағам

курс форвард (форвардный) - форвард бағам, фор-
вард тық бағам, алғы шептегі бағам

курс форсированный - қарқынды бағам
курс фунта стерлингов - стерлинг фунт бағамы
курс фунта стерлингов к дол лару США - стерлинг 
фунттың АҚШ долларына қатысты бағамы

курс фьючерсных опе раций - фьючерстік операция-
лар бағамы

курс ценной бумаги - бағалы қағаз бағамы
курс ценной бумаги, публикуемый в ежедневном 
офици альном бюллетене фондовой биржи - қор 
бир жа сы ның күн сайынғы ресми бюллетенінде жа-
рия ланатын бағалы қағаз бағамы

курс ценной бумаги, совпада ющий с ее номиналом 
- бағалы қағаздың атаулы құнына сай келетін бағалы 
қағаз бағамы

курс ценных бумаг на фондовом рынке - қор на ры-
ғын да ғы бағалы қағаздар нарығы

курс ценных бумаг по кас совым сделкам - ка с са лық 
мəмілелер бойынша бағалы қа ғаз дар бағамы

курс ценных бумаг при выпуске - бағалы қа ғаз дар-
дың шығару кезіндегі бағамы

курс ценных бумаг, совпадающий с номиналом - ба-
ға лы қағаздардың атаулы бағамен сай келетін бағамы

курс чека (курс чековый) - чек бағамы
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курс черного рынка - қара базардың бағамы
курс черный - қара бағам (валюта айырба сы ның бей-
ресми бағамы; валютаның қара ба зар да ғы бағамы)

курс экономический - экономикалық бағыт
курс эмиссионный - эмиссиялық бағам
курс-“каш” - “каш”-бағам (қолма-қол ақшалай төлеу 
кезіндегі биржалық бағам)

курс-маклер - маклер-курс
курс-нетто - таза бағам
курсовая потеря - бағам ысырабы, бағамдық шығасы
курсовая прибыль - бағамдық пайда (акциялар баға-
мы айырмасының нəтижесі ретінде алынған пайда)

курсовая разница - бағам айырмасы, бағам да ғы айырма
курсовая стоимость - бағамды құн
курсовой бюллетень - бағамдық бюллетень
курсовой бюллетень валют - валюталардың бағамдық 
бюллетені

курсовой бюллетень иностранных валют - шетел 
валюталарының бағамдық бюллетені

кур совой бюллетень облигаций, котиру емых на 
фондовой бирже - қор биржасында бағаланатын 
обли га ция лардың бағамды бюллетені 

курсовой бюллетень фондовой биржи - қор биржа сы-
ның бағамдық бюллетені

курсовой доход - бағамдық табыс
курсовой индекс обли гаций - облигация лар дың ба-
ғам дық индексі

курсовой маклер - бағамдық маклер
курсовой перекос - бағамдағы қайшылық
курсовой риск активов - активтердің ба ғам дық тəуе-
келі (қатері)

курсовой убыток - бағамдық залал
курсы акций повыси лись - акциялардың ба ға мы 
көтерілді

курсы акций пошли вверх - акциялардың ба ға мы 
жоғары қарай жүрді

курсы акций снижаются - акциялардың ба ға мы 
төмендеуде

курсы акций стабилизировались - акция лар дың баға-
мы тұрақталды

курсы акций ста бильны - акциялардың ба ға мы 
тұрақты

курсы акций упали - акциялардың бағамы құл дырады
курсы валют, зафик сированные Смитсоновским 
согла шением - валюталардың Смитсон келісімінде 
тиянақталған бағамы

курсы по переподготовке кадров - кадрларды қайта 
даярлау жөніндегі курстар, кадрларды қайта даярлау 
курстары 

курсы покупки и продажи валюты - валютаны сатып 
алу жəне сату бағамы

курсы продав цов и покупателей - сатушылар мен са-
тып алушылар бағамы

курсы ценных бумаг, указанные на ленте тикера - ти-
кер таспасында көрсетілген ба ға лы қағаздар бағамы

курсы центральные - орталықтан белгілене тін бағам
курсы, существо вавшие вчера - кешегі бағам

куртаж - куртаж, сияпат, делдалақы (банк не биржа 
агенті биржалық операциялардағы дел дал дық үшін 
алатын комиссиялық алым, яки биржалық мəміле 
жасасу ке зін де дел дал дық жасағаны үшін делдалға 
тө ле не тін сыйақы)

куртаж за пос редничество - делдалдық үшін сияпат
куртаж по биржевой сделке - биржадағы мə мі ле бо-
йынша сыяпат

куртаж процентный - пайыздық сыяпат
куртаж участника сделки - мəмілеге қа ты су шы ның 
сияпаты

куртье - куртье (маклер, агент, делдал)
куруш - куруш (Түркияның, Сауд Арабиясы ның ұсақ 
шақасы)

кух - кух (кен өндіруші фирма акционерінің құ қық та-
рын қуаттайтын сертификат)

“куча денег» - “бума ақша” (жаргон сөз: ақша, əдет-
те алып-сатарлыққа арналған ақша)

куш - ақша сомасы, қыруар ақша
куш, сорванный на дивидендах - дивидендтен қар-
пыл ған қыруар пайда

“кьюсип” - “кьюсип” (əрбір бағалы қағазға оның сəй-
кес тен дірілуін оңайлату үшін тір ке ле тін компью-
терленген нөмір)

кьят - кьят (Мьянманың (Бирманың) ақша бірлігі)
кэмел - кэмел (“Кэмел” банктерінің рейтин гі ні баға-
лау жүйесі)

“кэп” - “кэп” (1. облигациялық қарыздағы па йыз дық 
мөлшерлеменің тиянақталған максимумы; 2. банк 
клиентке сыйлықақы тө лен ге ні үшін қарыз қа ра-
жа ты ның тия нақ тал ған құнына кепілдік беретін 
келісім)

“кэп” вертикальный - сатылас “кэп”, сатылас “енші-
лестік”

“кэп” процентный - пайыздық “кэп”, па йыз дық “қал-
пақ” (пайыздың белгіленген шектен тыс жо ға ры ла-
уы; опционға ұқсас қаржы құралы)

кэптивная страховая компания - кэптивтік сақ тан ды-
ру компаниясы, еншілес сақ тан ды ру компаниясы

кэптивная финансовая компания - кэптивтік қаржы 
компаниясы, еншілес қаржы компаниясы

кэптивные компании - кэптивтік компаниялар, енші-
лес компаниялар

“кэптивные” фонды - “кэптивтік” қорлар, “еншілес” 
қорлар

“кэпцион” - “кэпцион” (“кэп” жəне “опцион” келісі мі-
нің құрамдасуы)

кэри-стрит - кэри-стрит (банкроттық дегенді біл ді ре-
тін британ сөзі)

кэтс энд догз - кэтс энд догз (ағыл. cats and dogs - мы-
сық пен ит: қысқа мерзімді қатерлі акция)

кэш - кэш (1. қолма-қол ақша, банкнот, мəнет тү рін-
де гі заңды төлем құралы; 2. сатып алу шы ның кре-
дит ті, мерзімін ұзартуды пайдаланбай, бірден, то-
лық, түгелімен қолма-қол ақшалай төлейтін төлемі)

кэш-дата - кэш-дата (қолма-қол операция; қолма-қол 
ақшамен төлеу-сатып алу жө нін де гі мəміле)
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кэш-флоу - кэш флоу (алынған немесе тө лен ген қолма-
қол ақша сомасы)

кэш-флоу брутто - жалпы кэш флоу 
“кэш-флоу” дисконтированный - дис конт тал ған “кэш 
флоу”

“кэш-флоу” нетто - таза “кэш флоу”
“кэш-флоу” отрицательный - теріс “кэш флоу”
“кэш-флоу” положительный - оң “кэш флоу”
“кэш энд кэри” - “кэш энд кэри” (қолма-қол ақша 
тасқыны)

Л
l (лат. л) - l (лат. л) (l ақша агрегаты; АҚШ-та өтім-
ді қаражатты көрсететін ақша массасының көр-
сеткіші)

лаари - лаари (Мальдива Республикасының ұсақ мəнеті)
лаг - лаг, кешеуіл, кешеуілдеу, кешігу, ке шік ті ру (1. ак-
ция бағасының ұзаққа созылуы; 2. айырма бойынша 
мəміленің бір тарабы; 3. кеменің жүзу жыл дам-
ды ғын жəне ол жү зіп өткен қашықтықты анық-
тай тын аспап; 4. құбылыстың өзімен байланысты 
бас  қа құбылыспен салыстырғанда уақыт жағынан 
артта қалуын не озып кетуін білдіретін көрсеткіш)

лаж - лаж (1. алтынның бағасына үстеме; 2. ал тын-
ның ресми бағасының нарықтық ба ға сы нан асып 
түсуі; 3.ақша белгілерінің, век сель дер дің, бағалы 
қа ғаз дар дың көрсетулі құ  ны мен салыстырғанда на-
рық бағамының асып түсуі; 4. белгіленген бағамға 
қо сым ша төлем)

лаж на золото - алтынға үстеме 
лаж на инвалюту - шетелдік валютаға үстеме 
лаж на серебро - күміске үстеме 
лазейка - ілік, саңылау
лазейка в налоговом законодательстве - са лық заң-
на ма сындағы ілік

лазейка для обхода закона - заңды орағытып өтуге ілік
лазейка законодательная - заң шығарудағы ілік
лазейка налоговая - салық ілігі (салық тө леу ші нің 
салық есептемесін толтыру кезінде заң на ма лық 
өкімдерде көрсетілген сомадан заңның қалыбын 
бұзбай жалтаруына мүм кін дік беретін техникалық 
мүмкіндік) 

“лазейка о небанковских банках” - “бей банк тік банк-
тер туралы ілік”

лайфо банковский - банк лайфосы (салымшы банк те-
гі ұтыс шотынан салымның бір бөлігін мерзімінен 
бұ рын алғанда пайыз есептеу əдісі)

лак - лак (Бангладештегі, Үндістан мен Пəкстандағы 
ірілендірілген есеп бірлігі, 100 мың бірлікке тең)

лампсум - лампсум (1. ірі сома; 2. тұтас сома; 3. ке-
ме ні жалдау үшін кемеге нақты тиелген жүктің 
мөл ше ріне қарамастан төленетін нақты сома)

ландесбанк - ландесбанк (жер банкі)
лари - лари (1. Мальдивтің ұсақ шақасы; 2. Грузияның 
ақша өлшемі)

Ласаль-стрит - Ласаль-стрит (Чикагоның қаржы 
орта лығы)

Ласпейреса индекс цен - Ласпейрестің баға көр сет кі-
сі (бағаның жалпы деңгейінің өз ге руін бағалау үшін 
қолданылатын аг ре гат тық көрсеткіш)

лат - лат (Латвияның ақша өлшемі, 100 сан ти моға тең)
Ла тиноамериканская зона свободной торгов ли - Ла-
тын Америкасының еркін сауда аймағы

латинский монетный союз - латын мəнет одағы
ЛБО - LBO (ағылшынша Leveraged buy out деген сөз-
дер дің қысқарған түрі: қарыз капиталы есебінен 
акциялар пакетін сатып алу жолымен бір фирманың 
екін ші фирманы қосып алуы дегенді білдіретін 
термин)

лвей - лвей (Анголаның ұсақ шақасы)
лев - лев (Болгарияның ақша өлшемі, 100 стотинкиге 
тең)

левая сторона “лэфт-хэнд сайд” - “лэфт-хэнд сайд” 
сол жағы

левераж операционный - операциялық левераж
левераж финансовый - қаржы леверажы
леверажная инвестиционная компания - левераж-
дық инвестициялық компания

леверажная компания - левераждық компания (ка-
питал құрылымында борышқорлық қағаздары бар 
компания)

леверажный лизинг - левераждық лизинг (жалға 
алушы мен жалға берушіге қосымша несиегер қа ты-
са тын лизинг)

леверажный эффект - левераждық нəтиже (жасалған 
операцияның фирманың өзінің пайдалығына əсері)

левередж - левередж (1. экономикалық терминде 
“тұт қаны пайдалану нəтижесі” деген мағынаны 
біл ді реді; 2. АҚШ-та бұл термин меншікті жəне 
қа рыз капиталы арасындағы қатынас деген ұғымды 
біл  д і ре ді; 3. компанияның өз қызметін қар жы лан-
ды ру үшін алатын елеулі қа рыз дар дың ке піл ді гі 
үшін меншікті шек теу лі ак тив тер ді пайдалануы; 
4. қарыз қа ра жа ты ның үлес салмағы, қарыз алу 
деңгейі)

левередж операционный - операциялық левередж 
(өндіріс көлеміндегі ықтимал өз ге ріс тер ге қатысты 
шығындар деңгейінің өз гер мей тін дігі көрсеткіші)

леверидж - леверидж (1. табысы тіркелген бағалы 
қағаздарға жұмсалған күрделі қар жы мен табысы 
тіркелмеген бағалы қа ғаз дар ға жұмсалған күрделі 
қаржының арасалмағы; 2. тауарлардың босалқы 
қоры мен күрделі қаржы сомасының арасалмағы)

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 (1. қайсыбір актіге, əрекетке заңи күш 
беру, ұйымның қызметіне рұқсат ету; 2. басқа мем-
лекетте берілген немесе шет мемлекетте əрекет 
жасауға арналған, консулдың куəландырған жазбасы 
түріндегі құжаттың түптұсқалылығын жəне заңи 
күшін қуаттау)

легализация банка - банкті жария ету, банкті заң дас-
тыру 

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

легализация денежных средств или иного имуще-
ства, приобретенных незаконным путем - заң сыз 
жолмен алынған ақ ша лай қа ра жат ты немесе өз ге дей 
мүлікті заң дас ты ру (экономикалық қызмет са ла сын-
да ғы қыл мыс)

легализация имущества - мүлікті жария ету, мүлікті 
заңдастыру

легализация иностранной организации - шетел ұйы-
мы на жариялылық сипат беру

легализация консульская - консулдық заң дас тыру
легализация криминальных доходов - қыл мыс тық 
жолмен табылған табысқа жа рия лы лық сипат беру, 
қылмыстық жолмен та был ған табысты заңдастыру

легализация незаконно полученных доходов - заңсыз 
алынған кірісті заңдастыру

легаль - жариял (АҚШ қор биржасының мүше фир ма-
лар ға, аудиттерге қарсы ба ғыт тал ған мəжбүрлеу 
əрекеттерін, клиент тер дің ша ғымдарын тіркейтін 
компью тер лен ді ріл ген ақпараттық базасы)

легальные резервы - заңды сақтық қорлар (фирма 
капиталының пайдадан аудару жолымен құралатын 
бөлігі)

легатарий - легатарий (өсиет бойынша мұ ра лан ған 
тұлға)

легенда - аңыз (тиындағы, мəнеттегі, ме даль дағы 
жазу)

легитимация - легитимация, заңды құқығын мойын-
дау (1. қайсыбір құқықтың немесе өкілеттіктің заң-
ды лы ғын тану, қуаттау; қайсыбір құқықтың немесе 
өкілеттіктің заңдылығын қуаттайтын құжаттар)

легитимный - законный 
легкая акция - жеңіл акция (құны кішігірім акция)
легкая нажива - оңай баю
легко реализуемые - жеңіл өткізілетін 
легко реализуемые ценные бумаги - оңай өткізілетін 
бағалы қағаздар 

“легкое” золото - “жеңіл” алтын
легкореализуемая ликвидность - оңай іске асырыла-
тын өтімділік

легкореа лизуемое долговое обязательство - оңай іске 
асырылатын борыштық міндеттеме

легкоре ализуемые активы - оңай өткізілетін ак-
тивтер

легкореализу емые облигации - оңай өт кі зі ле тін об-
лигациялар

легкореализуемые ценные бумаги - оңай өт кі зі летін 
бағалы қағаздар

легкореализуемый - оңай өткізілетін 
легкость ликвидации залога - кепілзатты жою дың 
оңайлығы

легкость распространения облигаций - облигация-
ларды таратудың оңайлығы

“лежащая свер ху” закладная - “үстінде жат қан” 
кепілхат

лей - лей (Румынияның ақша өлшемі, 100 баньге тең)
лек - лек (Албанияның ақша өлшемі, 100 киндаркиге тең)
лекаж - лекаж (1. тауарды қайта төгу, оны сақтау, 
тасымалдау кезінде ағып, төгілуі себепті оның сал-
ма ғы ның немесе көлемінің кемуінен болатын шы-
ға сы; 2. ескерілмеген, ұсақ-түйек шығын не ұр ла ну 
салдарынан табыстың ауыспалы айналымынан 
ақшалай қаражаттың жылыстауы)

лемпира - лемпира (Гондурастың ақша бірлігі)
лендинг бизнес - лендинг бизнес, бизнес-операция 

(нəтижелері қаржы есептемесінде ескерілетін 
жəне фирманың активтерімен байланысты мəміле, 
операция: ал ғы тө лем дер, қарыздар, кредиттер, т.б.)

ленд-лиз / лендлоз - ленд-лиз / лендлоз (қа рыз ға не 
жалға қару-жарақ, оқ-дəрі стра те гия лық шикізат 
т.б. беру жүйесі)

лента дневных операций - күндізгі операциялар тас-
пасы

лента котировального аппарата - баға бел гі леу аппа-
ра тының таспасы

лента тикера с биржевыми котировками - биржалық 
баға белгілейтін тикері бар лента

лента тикера, содержащая помимо цен и котировок 
финансо вые и другие новости - бағамен жəне баға 
белгіленімімен қатар қаржы құралдары мен басқа да 
жаңалықтардан тұратын тикер таспасы

леоне - леоне (Сьерр-Леоненің ақша өлшемі, 100 цент-
ке тең)

лепта - лепта (Грекияның ақша бірлігі) 
лептон - лептон (Грекияның ұсақ тиыны, 1/100 драх-
ма ға тең)

лесные подати - орман алымы
“лестница” - “баспалдақ” (ақша нарығын дағы жай-
ға сым ды жəне банктің валю талық жай ға сы мын 
бақылауда пайдаланылады)

лжепредпринимательство - жалған кə сіп кер лік (эко-
но ми ка лық қызмет аясындағы қыл мыс; кə сіп кер-
лік немесе банк қызметін жү зе ге асыруды ниет 
етпейтін, несие алу, са лық тан босану, басқа да мү-
лік тік пайда алу немесе тыйым салынған қыз мет ті 
бүр  ке  ме леу мақсатын көздейтін ком мер ция лық ұйым 
құру)

либерализация операций по вывозу прибыли в ино-
странной валюте для нерезидентов - бейрезидент-
тер үшін шетел валютасымен пайданы шетке əкету 
операцияларын ырықтандыру

либерализация процентной ставки - па йыз дық мөл-
шер ле ме ні ырықтандыру
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либерализация рынка - нарықты ырық тан дыру
либерализация рынка информационных техноло-
гий - ақпараттық тсхнологиялар на ры ғын ырық-
тандыру

либерализация рынка финансовых услуг - қаржы 
қызметін көрсету нарығын ырық тан дыру

либерализация финансовая - қаржылық ырық тан дыру
либерализация цен - бағаны ырықтандыру
либерализация экономики - экономиканы ырық тан-
дыру

либеральный руководитель - ықтиярлы басшы, 
ырық ты басшы

либеральный стиль руководителя - басшы ның 
ықтияр лы стилі

либерийский доллар - Либерия доллары
либид - либид (Лондондағы халықаралық банк тер дің 
депозиттер нарығындағы сатып алушының мөл шер-
лемесі)

ЛИБОР - ЛИБОР (LІBOR - London Іnterbank Offered 
Rate - Лондон банк аралық ұсыныс мөлшерлемесі: 
Лондон банктері беретін қысқа мерзімді несие 
мөлшерлемесі)

ливанский фунт - Ливан фунты
ливр - ливр (Францияның уақытша шы ға рыл ған күміс 
шақасы)

Лига ссудо-сберегательных ассоциаций - Несие-
жинақ ақша қауымдастықтарының лигасы

лигатура - лигатура (1. асыл металдар қо рыт па сы ның 
құрамына қосылатын металдар; 2. екі не бірнеше 
əріпті бір жазбаша таң ба мен жазу; 3. бір литер 
түрінде құйылып бір-бірімен байланысқан екі əріп)

лидер по ценам - баға бойынша жетекші
лидер ценовой - баға жетекшісі, жетекші баға, баға да-
ғы жетекші

лидер рынка ценных бумаг - бағалы қағаздар нары-
ғы ның жетекшісі 

лидерство в ценах - бағадағы жетекшілік (баға бел гі-
леу стратегиясы, мұнда фир ма лар дың бірі бағаның 
өзгертілгенін жариялайды, саланың қалған фирмала-
ры да бағаны өзгертеді)

лидерство ценевое - бағадағы жетекшілік
лидирующее положе ние на рынке - на рық та ғы же-
тек шілік жағдай

лизинг - лизинг (жалға беру; жабдықты сатып алу ға 
жұмсалатын күрделі шығыннан құ ты лу мақ са ты-
мен оны жалға алып пайдалану)

лизинг банковский - банк лизингі
лизинг движимого имущества - жылжымалы мүлік 
лизингі 

лизинг земли - жер лизингі
лизинг кредитный - несиелік лизинг
лизинг с дополнительным привлечением средств - 
қосымша қаражат тарту лизингі

лизинг с налоговым рычагом - салықтық тұтқалы 
лизинг

лизинг финансовый - қаржы лизингі 
лизинговая компания - лизингілік компания

лизинговая программа - лизингілік бағ дар лама
лизинговое обязательство - лизингілік мін деттеме
лизинговое финансирование - лизингілік қаржы лан-
дыру

лизинговый брокер - лизингілік брокер
лизинговый платеж - лизингілік төлем
ликвидант - ликвидант (ісін тоқтатқан саудагерге не 
кəсіпорынға өз талаптарын қоя тын несиегер)

ликвидат - ликвидат (ісі тоқтатылған жағ дай да бо-
рыш өндіріп алынатын борышқор)

ликвидатор - таратушы, жойымпаз (1. сақ тан ды ру-
да: сақтандыру уақиғасы бойын ша залалды, орнын 
толтыру бағасын анық тау мен, сақтандыру уа қи ға-
сы ның себептерін зерттеумен айналысатын тұл ға; 
2. компания таратылғанда оның ісін реттеу үшін 
сот не компания мүшелері не несиегерлер та ға йын-
дай тын тұлға)

ликвидатор иму щества несостоятельного должника 
- дəрменсіз борышкердің мүлкін жоюшы

ликвидатор назначенный судом - сот та ға йын  даған 
таратушы 

ликвидатор обан кротившегося банка - банкротқа 
ұшыраған банкті таратушы

ликвидатор официальный - ресми таратушы
ликвидатор промежуточный - аралық таратушы
ликвидационная комиссия - тарату комиссиясы 

(кəсіпорынды, компанияны тарату алдында мүлікті 
бағалау, дебиторлық бе ре шек ті өндіріп алу, неси-
егерлермен есептесу, комиссияны құрған органның 
алдында бе рі ле тін тарату теңгерімі мен есебін жа-
сау мақсатымен құрылатын арнаулы комиссия)

ликвидационная оценка страхового полиса - сақ тан-
ды ру полисінің тарату бағасы (сақтандыру по ли сі нің 
сақтандыру оқиғасы келтірген зиянды өтеумен бай-
ланысты ба ға сы, мұнда арнаулы тарату шы ғы ны-
ның есебі қоса қамтылады)

ликвидационная премия - тарату сый лық ақы сы
ликвидационная собственность - таратылма меншік
ликвидационная стоимость - таратылу (жою) құны 

(объектінің жұмысы тоқтатылғаннан кейін қалған 
негізгі құрал-жабдықты, жарамды құрылыс мате-
риалдарын, бөл шек тер ді сатудан түскен ақша)

ликвидационная стоимость активов - ак тив тер дің 
таратылу құны 

ликвидационная стоимость основных средств - 
негізгі құрал-жабдықтың жойылу құны

ликвидационная стоимость основных фондов - 
негізгі қорлардың жойылу құны

ликвидационная стоимость привилегированной ак-
ции - артықшылықты ак ция лар дың таратылу құны

ликвидационные дни - тарату күндері (жа са сыл ған 
мəміле бойынша есептесу аяқталған күндер)

ликвидационные затраты в расчете на каждый пла-
теж по рас срочке - мəулеттік бо йын ша əрбір тө лем-
ге шағып есептегендегі тарату шығыны

ликвидационные затра ты в расчете на одну ссуду - 
бір несиеге шағып есептегендегі тарату шығыны
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ликвидационные поступления - тарату тү сі мі, жою 
түсімі

ликвидационный баланс - тарату теңгерімі
ликвидационный дивиденд - тарату диви денді
ликвидационный остаток - тарату қалдығы (фирманы 
тарату үдерісінде барлық ак тив ті өткізуден жəне 
барлық борышты тө ле ген нен кейінгі айырма)

ликвидационный период на бирже - бир жа да ғы тара-
ту (жою) кезеңі

ликвидацион ный период на фондовой бирже - қор 
биржасындағы тарату (жою) кезеңі

ликвидационный промежуточный баланс неком-
мерческой организации - бей ком мер ция лық ұйым-
ның аралық тарату теңгерімі 

ликвидационный процесс - тарату үдерісі, жою үдерісі
ликвидационный срок - тарату мерзімі, жою мерзімі 

(мəміленің аяқталу мерзімі)
ликвидация - тарату, жою (1. активтерді қол ма-қол 
ақ ша ға айналдыру; 2. қайсыбір мə мі ле бойынша 
ақыр ғы есеп айырысу; 3. фьючерстік биржада бұ-
рын сатып алын ған биржалық келісімшартты сату; 
4. кəсіпорынның, ұйымның, фирманың қызметін 
тоқ та ту, оның активтерін тарату; 5. бизнесті 
“бөл шек теу”, кезектілік тəртібімен борыштарды 
төлеу жəне қалған активтерді борышқорлық қа-
ғаз дар ды ұстаушыларға қолма-қол қаражат тү-
рін де үлестіріп беру; 6. клиенттің маржиналдық 
талаптарын орындаудың сəті түспегеннен кейін 
делдал клиентінің бағалы қағаздарын не тауарларын 
мəж бүр лі сату; 7. ұзақ мерзімді қаржы операциясын 
аяқтау)

ликвидация агентства - агенттікті тарату
ликвидация активов при прекращении деятельно-
сти предприятия - кəсіпорын қызметі тоқтатылған да 
активтерді жою

ликвидация акционерного общества - акционерлік 
қоғамды тарату

ликвидация вынужденная - мəжбүрлемелі тарату
ликвидация дефицита бюджета - бюджет тап шы лы-
ғын жою

ликвидация добровольная - ерікті түрде тарату
ликвидация долга - борышты жою
ликвидация задолженности по зарплате - жалақы 
жөніндегі берешекті жою

ликвидация запасов - қорларды жою
ликвидация имущества - мүлікті жою, мү лік ті тарату 

(материалдық-қаржылық құн ды лықтарды қолма-
қол ақшаға айналдыру)

ликвидация компании - компанияны тарату
ликвидация консорциума - консорциумды тарату (жою)
ликвидация контракта - келісімшартты жою
ликвидация лицензии - лицензияны жою
ликвидация некоммерческой организации - бейком-
мер циялық ұйымды тарату

ликвидация непла тежеспособной фирмы по реше-
нию суда - төлем төлеуге қабілетсіз фирманы соттың 
шешімімен тарату (жою)

ликвидация обеих позиций по сделке спрэд - спрэд 
мəмілесі жөніндегі екі жайғасымды тарату (биржада)

ликвидация обе спечения - қамтамасыз ету кепілдігін 
жою

ликвидация общества - қоғамның жойылуы, қоғам-
ның таратылуы

ликвидация обязательств с одними ценными бума-
гами и заключение сделок по другим - бір бағалы 
қағаздармен міндеттемені жою жəне екіншілері бо-
йынша мəміле жасасу

ликвидация одной позиции по сделке спрэд - спрэд 
мəмілесі бойынша бір жайғасымды жою 

ликвидация операции своп по вза имной договорен-
ности сторон; - тараптардың өзара шарты бойынша 
своп (айырбас) операциясын жою

ликвидация организации - ұйымды тарату
ликвидация основных средств - негізгі құрал-жаб-
дық ты жою 

ликвидация основных фондов - негізгі қорларды жою
ликвидация отдела - бөлімді тарату
ликвидация отдельных уровней управления - бас қа-
ру дың жекелеген деңгейлерін тарату

ликвидация по постановлению суда - сот қаулысы 
бойынша тарату 

ликвидация предприятия - кəсіпорынды тарату
ликвидация привилегий - артықшылықтарды жою
ликвидация принудительная - мəжбүрлеп тарату
ликвидация расчетов в середине месяца - ай орта-
сында есеп-қисапты жою 

ликвидация с убытком по зиций спекулянтов, 
играю щих на повышение - жоғарылауға ойнаған 
алып-сатарлардың жайғасымын залалмен жою

ликвидация с убытком по зиций спекулянтов, игра-
ющих на понижение - төмендеуге ойнаған алып-
сатарлардың жайғасымын залалмен жою

ликвидация сделки - мəмілені жою (мə мі ле нің аяқ та-
луы, тоқтатылуы, бұрын сатып алынған биржалық 
келісімшартты сату)

ликвидация сроч ной биржевой позиции - мерзімді 
биржалық жайғасымды жою

ликвидация счета - шотты жою
ликвидация товарищества - серіктестіктің таратылуы
ликвидация товарищества на вере - сенімге негіз-
дел ген серіктестікті тарату

ликвидация убытков - залалды жою (мүлікті сақ тан-
ды ру да жəне жауапкершілікті сақ тан ды руда: сақ-
тан ды ру өтемін айқындап, төлеу)

ликвидация убытков в страховании - сақ тан ды ру да-
ғы залалды жою (сақ тан ды ру оқиғасының себептері 
мен мөл ше рін анық тау, сақтандыру өтемінің со-
масын тө леу, мүлікті сақтандыру, жа уап кер ші лік ті 
сақтандыру жұмыстарының кешені) 

ликвидация условная - шартты түрде жою
ликвидация фактическая - іс жүзінде жою
ликвидация филиала - филиалды тарату
ликвидация финансово-промышленной группы - 
қаржы-өнеркəсіптік топты тарату
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ликвидация фирмы - фирманы тарату
ликвидация фоңда - қорды жою
ликвидация ценностей - құндылықты жою
ликвидация юридического лица - заңды тұлғаны 
тарату

ликвидация-продажа - тарату-сату (бағалы қағаз дар-
ды немесе басқа да құндылықтарды қолма-қол ақша-
ға айналдыру үдерісі)

ликвидирование - тарату, жою 
ликвидирование долга - борышты жою
ликвидирование задолженности - берешекті жою
ликвидирование счета - шотты жою
ликвидирование товарищества - серік тес тік ті тарату
ликвидированный - таратылған (жойылған) (жай ға-
сым туралы)

ликвидированный ущерб - жойылған зиян
ликвидировать - жою, тарату
ликвидировать бир жевую позицию - биржа лық жай-
ға сымды жою

ликвидировать долг - борышты жою
ликвидировать консорциум - консорциумды тарату
ликвидировать контракт - келісімшартты жою (бро-
кер дің клиенті қосымша қам та ма сыз ету жарнасын 
төлемеген жағдайда)

ликвидировать контракт в случае невзноса мар-
жи брокером - брокер маржа жарнасын төлемеген 
жағдайда келісімшартты жою

ликвидировать обеспечение - қамтамасыз етуді жою
ликвидировать позицию - жайғасымды жою (бұрын 
жүргізілген операцияға оның орнын толтыру мақ са-
ты мен кері қаржылық операция жүргізу)

ликвидировать просрочку платежей - төлем мер зі мі-
нің өтіп кетуін жою

ликвидировать своп - свопты (айырбасты) жою
ликвидировать фьючерсный контракт - фьючерстік 
келісімшартты жою

ликвидировать ценные бумаги - бағалы қағаздарды 
жою

ликвидная диверсификация - өтімділікті əр та рап-
тан ды ру (төлеу мерзімі түрліше: қысқа, орта жəне 
ұзақ болып келетін облигацияларды сатып алу)

ликвидная задолженность - өтімді берешек
ликвидная ловушка - өтімді тұзақ (пайыз нор ма сы-
ның ақша жиынының өзгерістерін сезбейтіндігі)

ликвидное имущество - өтімді мүлік (қолма-қол қа ра-
жат қа оңай айырбасталатын қолма-қол қаражат 
не мүлік)

ликвидность - өтімділік; өтемпаздық, тө лем па здық 
(1. актив баптарының пассивке міндеттемелерді 
төлеу үшін ақшаға айналу мүмкіндігі; 2. ма те риал-
дық құн ды лық тар дың өткізілу, сатылу, қолма-қол 
ақшаға айналдырылу мүмкіндігі; 3. компанияның 
өзінің ағымдағы борыштарын төлеу қабілеті)

ликвидность активов - активтердің өтімділігі
ликвидность акций - акциялардың өтімділігі
ликвидность баланса - теңгерімнің өтімділігі
ликвидность баланса банка - банк теңгері мі нің өтім-
ділігі

ликвидность банка (банковская) - банк өтем паз дығы 
(банктің өз міндеттемелерін уақытылы орындау 
қабілеті)

ликвидность банковского сектора - банк сек торының 
өтемпаздығы

ликвидность валютная - валютаның өтім ді лі гі
ликвидность векселей - вексельдердің өтім ділігі
ликвидность денежная - ақшалай өтімділік
ликвидность избыточная - басы артық өтемпаздық 

(қалыпты қажеттілігінен асып түскен қолма-қол 
ақшалай қаражат жəне тез өткізілетін активтер)

ликвидность кредита - несиенің өтімділігі
ликвидность кредитных учреждений - кредит меке-
ме лерінің өтемпаздығы

ликвидность международная - халықаралық өтем паз-
дық, халықаралық төлемпаздық

ликвидность на бирже - биржадағы өтімділік
ликвидность облигаций - облигациялардың өтімділігі
ликвидность ограниченная - шектеулі өтім ділік
ликвидность официальная - ресми өтімділік
ликвидность рынка - нарықтың өтемпаздығы (қор 
биржасының бағалы қағаздардың бағасын орынды 
өзгерте отырып, олардың белгілі мөлшерін иемдену-
ге қабілеттілігі)

ликвидность рынка ценных бумаг - бағалы қағаздар 
нарығының өтемпаздығы

ликвидность текущая - ағымдағы өтімділік
ликвидность традиционных рынков капитала - дəс-
түрлі капитал нарықтарының өтемпаздығы

ликвидность финансового рынка - қаржы нары ғы-
ның өтемпаздығы

ликвидность фондового рынка - қор на ры ғы ның 
өтем паздығы

ликвидность ценных бумаг - бағалы қағаздардың 
өтім ділігі (бағалы қағаздардың ақшаға айналу мүм-
кіндігі)

лик видность чистой задолженности - таза берешек-
тің өтімділігі

ликвидные активы - өтімді активтер (1. ақ ша лай 
қа ра жат қа тез айналдыруға болатын активтер; 
2. бо рыш қорлық мін дет те ме лер ді өтеу үшін пай да-
ла ну ға болатын активтер)

ликвидные активы банка - банкінің өтімді активтері
ликвидные голубые фишки - өтімді көгілдір фиш-
калар

ликвидные инвестиции - өтімді инвестиция
ликвидные обязатель ства - өтімді міндеттемелер
ликвидные сбережения - өтімді жинақ ақша
ликвидные средства - өтімді қаражат
ликвидные средства банков - банктердің өтімді 
қаражаты

ликвидные средства государства - мемлекеттің 
өтімді қаражаты

ликвидные средства для выполнения соглашения 
о покупке ценных бумаг с последующим выку-
пом по обусловленной цене - уағдаласылған баға 
бойынша кейіннен өтеуі төленіп алынатын бағалы 
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қа ғаз дар ды сатып алу туралы келісімді орындау үшін 
өтім ді қаражат

ликвидные средства частных финансовых учреж-
дений - жеке меншік қаржы мекемелерінің өтімді 
қаражаты

ликвидные ценности - өтімді құндылық
ликвидные ценные бумаги - өтімді бағалы қағаздар
ликвидные чистые активы - өтімді таза активтер
ликвидный - өтімді, өтемпаз (бағалы қағаздар туралы)
ликвидный залог - өтімді кепілзат
ликвидный капитал - өтімді капитал
ликвидный резерв - өтімді сақтық қор
ликвидный резерв ный фонд - өтімді сақтық қор
ликвидный рынок - өтемпаз нарық (сатып алу-сату 
қандайда болсын шектеусіз жүр гі зі ле тін нарық)

ликвидный фонд - өтемпаз қор, өтімді қор
ликвиды - өтімді ақша, нақты ақша (фир ма ның кас са-
сын да ғы нақты ақша, сондай-ақ фирманың би лі гін-
де гі басқа да қаражат)

ликвиды валютные - валюталық өтімділік
ликвиды международные - халықаралық өтімділік 
ликом - ликом (Лондондағы банк аралық ва лю та лық 
опциондар нарығы)

ликута - ликута (Заирдың ақша бірлігі)
лилангени - лилангени (Свазилендтің ақша өлшемі, 

10 центке тең)
лимин - лимин (Лондондағы халықаралық на  рық та 
банк аралық несиенің шартты есеп тік пайыздық 
мөлшерлемесі)

лимит - лимит, шектелім (1. бір нəрсенің шегі, мөл шер-
лі өлшемі, шекті мөлшері; 2. сатып алуға, сатуға, 
несиеге, мəміле көлеміне, тауарлар əкелімі мен əке ті-
лі мі не, табиғат ресурстарын пайдалануға, еңбекақы 
деңгейіне, валюталық операцияларға белгіленетін 
шек  ті мөлшер, мөлшерлік шектеу; 3. ин вес тор дың 
биржа делдалына не тауармен айналысатын дел дал-
ға көрсетілген шектегі жо ға ры бағамен сатып алу 
не көрсетілген шек тегі төмен бағамен сату жө нін-
де берген нұсқауы; 4. уағдаласылған уақыт шең бе-
рін де жол беруге болатын жоғары ауытқу шегі)

лимит акцептования - акцептілеу лимиті (шек телімі) 
(банктің клиент векселін акцептілеуі)

лимит банковского займа - банк қарызының лимиті
лимит брокерский - делдалдық лимит
лимит бюджетных обязательств - бюджеттік мін дет-
те ме лер лимиті, бюджеттік мін дет те ме лер шектелімі

лимит валютный - валюталық лимит
лимит валютных операций - валюта опера ция ла ры-
ның лимиті (банктердің белгілі бір серіктестермен 
валюта операцияларын жасауына берілген шекті 
сома)

лимит валютных операций в течение рабочего дня - 
валюталық операциялардың жұмыс күні бойындағы 
лимиті

лимит вверх - жоғарылату шегі (бір сауда кү нін де 
фью черс тік тауар шарты үшін ба  ға ны жоғары кө-
те ру ге болатын шекті деңгей)

лимит вниз - төмендету шегі (бір сауда кү нін де фью-
черс тік тауар шарты үшін бағаны төмен түсіруге 
болатын шекті деңгей)

лимит выдач - берілім лимиті, несие беру лимиті 
(жос парлы кезеңде қарызгерге беруге болатын не-
сие нің шекті сомасы)

лимит выдачи кредита - кредит беру лимиті
лимит дилера по денежным средствам - дилердің 
ақшалай қаражат бойынша лимиті

лимит дилеру на операционный день - дилерге опе-
ра циялық күнге арналған лимит

лимит долга местного исполнительного органа - 
жергілікті атқарушы орган борышының лимиті

лимит задолженно сти - берешек лимиті
лимит инвестиций - инвестициялар лимиті (банкінің 
инвестициялық жобаларды қаржыландыруға қа был-
да ған қажеттерін өтеу үшін билік ететін ақшалай 
қаражаты көлемінің рұқсат етілген жоғары шегі)

лимит инвестиционный - инвестициялық лимит
лимит исполнения опцио на - опционды орындау 
лимиті

лимит кассовой наличности - кассадағы ақшаның 
лимиті

лимит кассовых остатков - кассалық қалдық лимиті
лимит кассы - касса лимиті (кəсіпорын кассасында 
болуы мүмкін ақшалай қаражаттың ең жоғары со-
масы)

лимит колебаний цен - бағаның ауытқу лимиті
лимит колебания - ауытқу лимиті (тауар бир  жа  сын-
да ғы бағаның күнделікті ауытқу шегі)

лимит контрактов - келісімшарт лимиті
лимит кредита - несие лимиті (банкінің қарызгерге 
белгілі бір кезең бойына беруі мүмкін несиенің жо ға-
ры шектегі сомасы)

лимит кредитный - несие лимиті, несиелік лимит
лимит кредитования - несиелендіру лимиті
лимит операционный - операциялық шектелім 
лимит осуществления - жүзеге асыру лимиті (кез кел-
ген сыныптағы опциондық шарттар саны бойынша 
бес жұмыс күні бойына өткізуге болатын лимит)

лимит ответственности - жауапкершілік лимиті
лимит ответственности страховщика - сақ тан ды ру-
шы жауапкершілігінің лимиті (сақтандыру шар ты-
ның талаптарынан туындайтын сақтандырушы 
жа уап кер ші лі гі нің жоғары шегі)

лимит платежа - төлем лимиті
лимит позиции - жайғасым лимиті (сатып алуға неме-
се сатуға бір клиент немесе онымен байланысы бар 
екінші бір клиент жасасатын келісімшарттардың 
рұқсат етілген шекті мөлшері)

лимит позиционный - позициялық лимит, жай ға сым-
ды лимит 

“лимит покупки” - “сатып алу лимиті”
лимит правительственного долга - үкімет бо ры шы-
ның лимиті

лимит предоставления государственных гарантий - 
мемлекеттік кепілдіктер беру лимиті
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лимит расходов - шығыс лимиті
лимит расходования денег - ақшаны жұмсау лимиті
лимит расходования денег на командировки - ісса-
пар ға ақша жұмсау лимиті

лимит скольжения - сырғыма лимит
лимит снижающейся задолженности - азаймалы бе-
решек лимиті

лимит собственного удержания - меншікті ұстау 
лимиті (сақтандыру компаниясы сақтандырылатын 
қатердің белгілі бір үлесін өз жауапкершілігімен ұс-
тай тын шектегі соманың жоғары деңгейі)

лимит страхования - сақтандыру лимиті (құн ды лық-
ты, өмірді, денсаулықты сақ тан ды ру ға болатын 
ақ ша лай соманың жоғары шегі)

лимит страхового возмещения - сақтандыру өтемінің 
лимиті (бір сақтандыру оқиғасы бойынша төленетін 
сақтандыру өтемінің жоғары мөлшері)

лимит страхового органа на выплату страхового 
возмещения - сақтандыру ор га ны ның сақтандыру 
өте мін төлеу жөніндегі лимиті

лимит страховой суммы, не требующий медицин-
ского освидетельствования - ме ди ци на лық куə-
лан ды ру ды қажет етпейтін сақтандыру со ма сы ның 
лимиті

лимит федерального долга - федералдық борыш лимиті
лимит финансирования - қаржыландыру лимиті
лимит финансирования капитальных вложений - 
күрделі жұмсалымды қар жы лан ды ру лимиті

лимит цен (ценовой) - баға лимиті
лимит чековой книжки - чек кітапша лары ның лимиті
лимитация - лимитация, лимиттеу, шектеу
лимитед (ЛТД, LTD) - лимитед, жа уап кер ші лі гі шек-
теу лі (компанияның, серіктестіктің, банкінің жа уап-
кер ші лі гі акционерлік не үлес пұлдық капитал дең ге-
йін де шектеулі дегенді білдіретін термин)

лимитирование - лимиттеу, шектеу (лимит белгілеу)
лимитирование колебаний ставок процента - пайыз 
мөлшерлемесінің ауытқуын шектеу 

лимитирование кредита - несиені лимиттеу, несиені 
шектеу (қарызгерлер, банк ме ке ме ле рі үшін несиенің 
жоспарлы сомасын белгілеу тəсілі)

лимитирование расходов - шығысты лимиттеу
лимитирование финансовых средств для инвести-
ций - инвестиция үшін қаржы қаражатын лимиттеу 
(компанияда қаржы ресурстары жетіспегенде тар-
тым ды лы ғы бірдей бірнеше инвестициялық жо ба-
лар дың бірін таңдауға тура келуі) 

лимитированная импортная цена - лимиттелген 
импорттық баға

лимитированная цена - лимиттелген баға
лимитированная цена на ценные бумаги - бағалы 
қағаздардың лимиттелген бағасы

лимитированная цена ценных бумаг - бағалы қағаз-
дар дың лимиттелген бағасы

лимитированная чековая книжка - лимиттелген чек 
кітапшасы

лимитированное - лимиттелген

лимитированное распоряжение брокеру - делдалға 
берілетін лимиттелген өкім

лимитированное распоряжение клиента брокеру - 
тапсырыскердің делдалға лимиттелген өкімі

лимитированное стоп-поручение - лимиттелген тоқ-
та тым-тапсырма

лимитированное уменьшение размера налога - са-
лық мөлшерін лимиттелген азайту

лимитированный депозита рий - лимиттелген депо-
зитарий

лимитированный чек - лимиттелген чек (лимиттел-
ген чек кітапшасынан берілген чек)

лимитирующее ценообразование - лимит теу ші баға 
белгіленімі

лимитная карта - лимит картасы
лимитная ордерная информационная система - 
лимитті ордерлік ақпарат жүйесі (жазылушыларға 
биржадағы саудаға ұсы ныл ған бағалы қағаздар ту-
ралы хабарлайтын электрондық жүйе)

лимитная цена - лимиттік баға
лимитное извещение - лимиттік хабарлама (банкінің 
белгіленген жоспарына сəйкес қа рыз гер ге несие беру 
лимитінің белгіленгені туралы банкінің төменгі 
мекемесіне хабарлау)

лимитное письмо - лимит хаты (банк бас қар ма сы ның 
банктің несие жоспарында бекітілген жоспарлы 
несие мөлшері туралы өз бөлімшелеріне, кеңселеріне 
жолдаған хабарламасы) 

лимитное разрешение - лимиттік рұқсат
лимитный курс - лимиттік бағам
лимитный ордер - лимиттік ордер (бағалы қа  ғаз  ды 
белгіленген бағамен не одан жоғары ба  ға  мен сатып 
алуға не сатуға берілген ордер)

лимитный приказ - лимиттік бұйрық
лимитный приказ биржевому агенту - биржа аген ті-
не лимиттік бұйрық

лимитный стоп-приказ - лимиттік тоқтатым-бұйрық
лимитный чек - лимиттік чек
лингот - лингот (стандартталған алтын құйма)
“линдз энд легз” - “линдз энд легз” (халықаралық сау-
дада: төлемді жеделдету немесе кідірту)

линейная система управления - басқарудың желілік 
жүйесі, желілік басқару жүйесі

линейное вознаграждение посреднику - делдалға 
желілік сыйақы

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 (ва-
люта нарығында: бағаның белгілі бір бағыттағы 
тұрақты қозғалысы)

линия - сызық; желі, бағыт (1. іс-қимылдар, көз қа рас-
тар бағыты, бейнесі; 2. жа зық тық та ғы, қайсы бір 
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үс тің гі беттегі не кеңістіктегі сызық; 3. бір нəр се-
нің ба ғы тын, шегін, деңгейін айқындайтын сы зық; 
4. бір нəрсенің бір қатарға орналасуы; 5. бір нəрсенің 
топтамасы, мыс., көп мөлшердегі акциялар топта-
масы; 6. орыстың 1/10 дюймге тең байырғы өлшемі; 
7. андеррайтердің сақтандыру қатерін қабылдауы; 
8. қарыз қаражатына қысқа мерзімді қажеттілікті 
өтеу үшін басқа несие келісімі күшіне енгенге дейін 
пайдалануға болатын қысқа мерзімді несие; 6. қол да-
ныс та ғы меншікті шот)

линия брокерская - делдалдық желі
линия бюджетных ограничений - бюджеттік шектеу 
желісі

линия игры клиентов биржи - биржа 
тапсырыскерлері ойынының сызығы

линия кредита (кредитная) - кредит желісі
линия кредита, предоставляемая в евровалюте - еу-
ровалютамен берілетін кредит желісі

линия рынка цен ных бумаг - бағалы қағаздар нары-
ғы ның желісі

линия ценовая - баға желісі
линкидж - линкидж (шартты бір биржада сатып 
алып, екінші биржада сату мүм кін ді гі)

линкидж брокера - делдал линкиджі
лира - лира (Мальтаның ақша өлшемі, 100 центке, яки 

1000 мильге тең)
лира итальянская - итальян лирасы (Ита лия ның, 
Сан-Мариноның, Ва тикан қала-мемлекетінің ақша 
өлшемі, 100 чен те зи мо ға тең)

лира турецкая - түрік лирасы (Түркияның ақша өлше-
мі, 100 курушке тең)

лист в кредитном учреждении - несие ме ке ме сіндегі 
парақ

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 инфор мации - кредиттік ақпарат 
парағы

лист купонов (купонный) - купондар парағы
лист опросный - сауалдама парақ
лист партии - топтама парағы
лист проверочный - тексеру парағы
лист расчетный - есеп айырысу парағы
лист суммирования - жиынтықтау парағы, қосын ды-
лау парағы

лист титульный - титул парақ (кітаптың алғашқы 
парақтарының бірі, шығарманың беташар мəтіні)

лист условно-издательский - шартты баспа табақ
лист учетно-издательский - есепті баспа табақ
листинг - листинг (1. бағалы қағаздың сəй кес ті гін 
белгілеу; 2. бағалы қағазды қор бир жа сы ндағы ай на-
лыс қа жіберу рəсімі; 3. бир жа да ғы акциялар баға сы-
ның алғашқы белгіленімі)

листинг ценных бумаг одновременно на нескольких 
биржах - бағалы қағаздардың бір мезгілде бірнеше 
биржадағы листингі

листки - парақшалар (АҚШ-тың ұлттық баға белгілеу 
бюросының биржадан тыс қор на ры ғын да айна-
лыста жүрген бағалы қа ғаз дар бағасын жариялап 
тұратын ар наулы басылымдары)

листки розовые - қызғылт парақшалар (Американ қор 
биржасында бағалы қағаздар мен олардың баға сы-
ның тізбесі)

листок возврата - қайтару парақшасы
листок коррекции вкла да - салымның түзет пе па рақ-
шасы 

листок нетрудоспособности - еңбекке жа рам сыз дық 
парақшасы

листок рекламный - жарнамалық парақша
листок-расшифровка - мұқамдарға топтастыру па рақ-
шасы, мұқамын ажырату парақшасы

лит - лит (Литваның ақша өлшемі, 100 центке тең)
литература по сбыту - өткізу жөніндегі əде биет (1. кең 
мағынада: тауарды не көр се ті ле тін қызметті са ту-
ға көмек ретінде да йын далған жазбаша материал; 
2. инвес тицияда: бағалы қағаздар жөніндегі делдал 
фирма, өзара көмек қоры, сақтандыру компаниясы, 
өнім сататын басқа да мекеме шығарған, өнімнің 
артықшылығы түсіндірілетін жазбаша материал)

литерные ценные бумаги - литерлі бағалы қағаздар 
(Бағалы қағаздар комиссиясында жəне биржаларда 
тіркелген, сондықтан қоғамдық нарықта сатуға 
болмайтын акциялар, облигациялар)

лифо - лифо (1. тауар-материалдық құн ды лық тарды 
соңғы түскен не дайындалған топтама бойынша 
бухгалтерлік есептеу əдісі; 2. банктен салымның 
бір бөлігін мерзімінен бұрын алғанда пайыз есептеу 
əдісі; 3. соңынан алынды, алдымен берілді)

лифт - лифт (бағалы қағаздар бағасының өрлеуі)
лиффе - лиффе (Лондондағы халықаралық қаржы 
фьючерсі биржасы)

лихва - лихва (заңда белгіленген нормадан тыс пайыз 
алу)

лихорадка - дүрлікпе
лихорадка золотая - алтын безгек, алтын дүрлікпесі
лихорадка рыночная - нарық дүрлікпесі
лихорадка спекулятивная - алып-сатарлық дүрлікпе 
лихорадочный - дүрлікпелі, ұстамалы (бағалы қағаз-
дар нарығы туралы)

лица, не осведом ленные о тонкостях биржевых 
опер аций - биржа операцияларының нəзік қырлары 
туралы хабардар етілмеген тұлғалар

лицевая стоимость - беттегі көрсетулі құн (бағалы 
қағаздың беткі жағында көр се тіл ген құны)

лицевая сторона монеты - мəнеттің беткі жағы
лицевая сторона чека - чектің беткі жағы
лицевая сумма - бетесеп сомасы, дербес сома 

(келісімшартта жазылған негізгі сома) 
лицевой счет - дербес шот, тұлғалық шот (1. дебитор-
лармен жəне кредиторлармен: жеке жəне заңды 
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тұл ға лар мен, қаржы жəне несие мекемелерімен, 
мем ле кет тік би лік органдарымен есептесуге ар нал-
ған бух гал тер лік шот; 2. тіркелген тұлға, шы  ға  ры-
лым ның түрі, саны, санаты (тұрпаты), мем ле кет-
тік тіркеу нөмірі, бағалы қа ғаз дар дың атаулы құны, 
бағалы қағаздар сер ти фи кат та рының нөмірлері, 
сапасы туралы тізілімдегі деректердің жиынтығы)

лицевой счет депо - дербес депо шот (бір шы ға ры лым-
ның бір талдамалы шотта тұр ған жəне ұй ға рын ды 
депозитарийлік опе ра циялардың бірдей жиынына ие 
болған ба ға лы қағаздарын есептеуге арналған жаз-
ба лар дың жиынтығы)

лицевой счет зарегистрированного владельца цен-
ных бумаг - бағалы қағаздардың тіркелген ие ле ну ші-
сі нің дербес шоты

лицевой счет эмитента по выкупленным ценным 
бумагам - эмитенттің сатып алын ған бағалы қағаздар 
бойынша дербес шоты

лицевые счета в банках - банктердегі дербес шоттар
лицевые счета в кредитных учреждениях - несие 
мекемелеріндегі дербес шоттар

лицевые счета вкладчиков сберегательных банков - 
жинақ банктер салымшыларының дербес шоттары

лицевые счета граждан-плательщиков налогов - 
салық төлеуші азаматтардың дербес шоттары

лицевые счета страхователей - сақтанушы лар дың 
дербес шоттары

лицензиар - лицензиар, лицензия иесі, лицензия са-
тушы

лицензиар процесса - үдеріс лицензиары 
лицензиат - лицензиат (лицензияны иеленуші)
лицензиат исключительной лицензии - ерекше ли-
цен зияның лицензиаты 

лицензиат неисключительной лицензии - ерекше 
емес лицензияның лицензиаты

лицензионная система - лицензиялық жүйе (тауарлар 
əкелімі мен əкетіліміне мем ле кет тік рұқсат (лицен-
зиялар) беру жолымен сыртқы сауда операцияларын 
реттеу)

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 (1. бел-
гі лі бір операцияларды жүргізу, мыс., қайсыбір та-
уар лар дың импорты мен экспортын, қызметтің не 
сақтандырудың белгілі бір түрлерін жүзеге асыру 
құ қы ғы на рұқсат беру; 2. бір тұлғаның - ли цен зиар-
дың екінші тұлғаға - лицензиатқа қатаң белгіленген 

на рық шекарасында лицензиар ныспысын, өнімін, 
технологиясын не көрсетілетін қызметін пайдалану 
құ қы ғын беру жөніндегі шарт; 3. халықаралық мар-
кетинг бойынша қызметті бастау əдістерінің бірі)

лицензирование аудиторской деятельности - ауди-
тор лық қызметті лицензиялау

лицензирование бирж - биржаларды лицензиялау
лицензирование деятельности банка - банк қызметін 
лицензиялау

лицензирование деятельности по инвестиционному 
управлению пенсионными активами - зейнетақы 
активтерін ин вес ти ция лық басқару жөніндегі қыз-
мет ті лицензиялау

лицензирование деятельности, связанной с драго-
ценными металлами, драгоценными камнями и 
изделиями из них - асыл ме тал дар ға, асыл тастарға 
жəне олардан жа сал ған бұ  йым  дар ға байланысты 
қызметті лицен зия лау

лицензирование деятельности, связанной с исполь-
зованием иностранной валюты - шетел валютасын 
пайдалануға байланысты қызметті лицензиялау

лицензирование деятельности, связанной с концен-
трацией финансовых ресурсов - қаржы ресурста-
рын шоғырландыруға байланысты қызметті лицен-
зиялау

лицензирование на право банковской деятельности 
- банк қызметі құқығын лицензиялау

лицензирование операций, связанных с драгоцен-
ными металлами, драгоценными камнями и 
ювелирными изделиями - асыл металдарға, асыл 
тас тар ға жəне зергерлік бұйымдарға байланысты 
операцияларды лицензиялау

лицензирование профессиональных участников 
рынка ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар нарығына 
кəсіби қатысушыларды лицензиялау

лицензирование регистраторской деятельности - 
тіркеушілік қызметті лицензиялау

лицензирование с целью наблюдения - бай қау мақса-
тымен лицензиялау

лицензирование страховой деятельности - сақ тан ды-
ру қызметін лицензиялау

лицензирование страховых операций - сақ тандыру 
операцияларын лицензиялау

лицензирование технологической информации - тех-
но логиялық ақпаратты лицензиялау 

лицензирование товарных бирж - тауар биржаларын 
лицензиялау

лицензированное депозитное учреждение - ли цен-
зия лан ған депозиттік мекеме (Ұлы бри та ния)

лицензированный кредитор - лицензиялан ған не-
сиегер

лицензия - лицензия, рұқсат қағаз (1. сырт қы саудада 
- мемлекеттік органдар сырт қы сау да операцияла-
рын жүзеге асы ру ға бе ре тін арнайы рұқсат; 2. па-
тент тік рұқ сат - өнер  та  быс ты, ғылыми зерт теу-
лер дің нə ти же ле рін, тəжірибелік-құрастырымдық 
талдамаларды белгілі бір уақыт бойына пай  да  ла  ну ға 
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рұқсат; 3. қайсыбір қызметті жүр г і  зу ге, айталық, 
аң, балық аулауға рұқ сат)

лицензия аудитора - аудитор лицензиясы
лицензия банковская - банк лицензиясы
лицензия валютная - валюталық лицензия
лицензия договорная - шарттық лицензия
лицензия коммерческого банка - коммерция лық банк 
лицензиясы

лицензия на осуществление страховой дея тельности 
- сақтандыру қызметін жүзеге асыруға берілетін ли-
цензия

лицензия на право банковской деятельнос ти - банк 
қызметінің құқығына берілетін лицензия

лицензия на право пользования - пайдалану құқы ғы-
на берілетін лицензия

лицензия ограниченная - шектеулі лицензия
лицензия ограниченного пользования - шектеуі пай-
далану лицензиясы

лицент - лицент (елден əкетілетін жəне елге əке лі не-
тін тауарлардан алынатын баж)

лицо - адам, тұлға; бет (жеке тұлға жəне заңды тұлға)
лицо, акцептовавшее дружеский вексель - достық 
вексельге ризалық берген тұлға

“лицо акций” - “акциялардың беті”
лицо ассоциированное - қауымдастырылған тұлға 
лицо аффилированное - қосылма тұлға, үлес тес тұлға
лицо без гражданства - азаматтығы жоқ тұлға
лицо, в пользу которого заключен договор страхова-
ния - пайдасына сақтандыру шарты жасалған тұлға

лицо, в пользу которого сделана передаточная над-
пись - пайдасына табыстау жазбасы жазылған тұлға

лицо, в чьих интересах осуществляется доверитель-
ная собственность - мүддесіне се нім герлік меншік 
жүзеге асырылатын тұлға

лицо, в чью пользу произведен трансферт - пайдасы-
на трансферт жасалған тұлға

лицо, вносящее долевой взнос - үлестік жарна ен гі зу-
ші тұлға

лицо, выдавшее денежное обяза тельство - ақшалай 
міндеттеме берген тұлға

лицо, выдавшее дружеский вексель - достық вексель 
берген

лицо, выдавшее простой вексель - жай вексель бер-
ген тұлға

лицо, выписавшее дружеский вексель - дос тық 
вексельді жазған тұлға

лицо, выписавшее контракт по оговоренной цене 
- уағдаласылған баға бойынша келісімшарт жазған 
тұлға

лицо, выписавшее пере водный вексель - аударма 
вексель жазған тұлға

лицо, выписавшее чек - чек жазған тұлға
лицо, выставившее аккредитив - аккредитив ұсын-
ған тұлға

лицо, выставившее тратту - тратта ұсынған тұлға
лицо, выставляющее аккре дитив - аккредитив ұсы-
ну шы тұлға

лицо, выставляющее запрос на покупку ценной 
бумаги - бағалы қағазды сатып алуға сұрау салған 
тұлға

лицо, гарантирующее дружеский век сель - достық 
вексельге кепілдік беруші тұлға

лицо, гарантирующее оплату векселя - вексель төле-
мі не кепілдік беруші тұлға

лицо, дающее аффидевит - аффидевит бе ре тін тұлға 
(антпен жазбаша көрсетім бе ре тін тұлға)

лицо, дающее внутреннюю ин формацию о бирже-
вых операциях - биржалық операциялар туралы 
ішкі ақпарат беруші тұлға (көбінесе əдейі адасты-
рушы)

лицо, дающее информацию о целесообразности по-
купки тех или иных ценных бумаг - белгілі бір 
бағалы қағаздарды сатып алудың тиімділігі туралы 
ақпарат беруші тұлға

лицо действующее - əрекет етуші тұлға
лицо, действующее от имени и в интересах другого 
лица - басқа тұлғаның атынан жəне мүдделері үшін 
əрекет ететін тұлға

лицо, делающее взнос - жарна төлеуші тұлға
ли цо, делающее предложение - ұсыныс жа саушы тұлға
лицо, для которого оплачен или акцептован век-
сель - вексель төленген немесе вексельге ризалық 
берілген тұлға

лицо доверенное - сенім жүктелген тұлға, се нім ді өкіл
лицо должностное - лауазымды адам
лицо, желающее ку пить акции - акциялар сатып 
алғы сы келетін тұлға

лицо заинтересованное - мүдделі тұлға
лицо, заинтересованное в совершении сделки - мə мі-
ле жасасуға мүдделі тұлға 

лицо, закладывающее недвижимость - жылжымай-
тын мүлікті кепілге салушы тұлға

лицо, заложившее недвижимость с целью получе-
ния денежного займа - ақшалай қа рыз алу мақ са ты-
мен жылжымайтын мүлік салған тұлға

лицо, занимающееся арбит ражными операциями 
- арбитраждық операциялар жасаумен айналысушы 
тұлға

лицо, занимающееся розыском исчезнувших долж-
ников - ғайып болған борышқорды із деу мен айналы-
сатын тұлға

лицо, зарегистрированное в качестве владельца 
ценных бумаг - бағалы қағаздардың иесі ретінде 
тіркелген тұлға 

лицо застрахованное - сақтандырылған тұлға
лицо, играющее на бирже - биржада ойнаушы тұлға
лицо, имеющее больше ценных бумаг, чем необхо-
димо для выполне ния заключенных контрактов 
- жасасылған келісімшартты орындау үшін қажет 
бағалы қағаздардан көп бағалы қағаздары бар тұлға

лицо, имеющее меньше ценных бумаг, чем необхо-
димо для выполнения заключенных контрактов 
- жасасылған келісімшартты орындау үшін қажет ба-
ға лы қағаздардан аз бағалы қағаздары бар тұлға
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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 удер жано за долги - мүлкі 
борыш үшін ұсталған тұлға

лицо, индосси ровавшее дружеский вексель - достық 
вексельді индоссолаған тұлға

лицо иностранное - шетелдік тұлға
лицо казахстанское - қазақстандық тұлға
лицо контактное - байланыстағы тұлға
лицо контролирующее - бақылаушы тұлға 
лицо корпоративное - корпоративтік тұлға
лицо, которое переводит собственность - меншік ау-
дарушы тұлға

лицо, которому вручен приказ суда о наложении 
аре ста на имеющееся у него имущество должни-
ка - борышкердің өзінде бар мүлкіне соттың тыйым 
салу туралы бұйрығы тапсырылған тұлға

лицо, которому дается гарантия - кепілдік берілетін 
тұлға

лицо, которому доверено голо совать от имени ак-
ционера на общем собрании - жалпы жиналыста 
акционердің атынан дауыс беруге сенім білдірілген 
тұлға

лицо, которому переводится собственность - меншік 
аударылатын тұлға

лицо, которому предъявлен иск по чеку - чек бо-
йынша қуыным көрсетілген тұлға

лицо материально-ответственное - материалдық жа-
уапты тұлға

лицо, на которое выставлен аккредитив - аккреди-
тив ұсынылған тұлға

лицо, на которое выставлена тратта - тратта ұсы-
ныл ған тұлға

лицо, наделенное правами - құқықтар бе ріл ген тұлға 
лицо, на значенное фондовой биржей арбитром в 
спорах - қор биржасы дауларда тө ре лік сот етіп та ға-
йын да ған тұлға

лицо, не способное нести обязательства по чеку - чек 
бойынша міндеттемелерді орындай алмайтын тұлға

лицо, обеспечива ющее финансирование - қар жы лан-
ды ру ды қамтамасыз етуші тұлға

лицо, обладающее правом совместной подписи до-
кумента - құжатқа бірге қол қою құ қы ғы бар тұлға

лицо, обращающееся за кредитом - кредит сұраушы 
тұлға 

лицо, обращающееся за ссудой - несие сұрау шы тұлға
лицо, объявленное банкротом по суду - сот бойынша 
банкрот деп жарияланған тұлға

лицо, объявленное вне закона - заңнан тыс қа ры деп 
жарияланған тұлға

лицо, обязанное погасить долг - борышты өтеу ге мін-
дет ті тұлға

лицо, оказывающее финансовую помощь - қаржылай 
көмек көрсетуші тұлға

лицо, оплатившее чек - чекті төлеген тұлға

лицо, опротестовавшее вексель - вексельге наразы-
лық білдірген тұлға

лицо, опротестовав шее чек - чекке наразы лық білдір-
ген тұлға

лицо, осуществляющее обмен - айырбас жасаушы 
тұлға

лицо, осуществляющее сделки на комисси онной 
основе - мəмілені комиссиялық не гіз де жүзеге асыру-
шы тұлға

лицо ответственное - жауапты тұлға
лицо, ответственное за исполнение вексельного 
права требования - вексельдік талап ету құқығының 
орындалуына жауапты тұлға

лицо, отвечающее за погашение ссуды - не сие ні 
өтеу ге жауапты тұлға

лицо официальное - ресми тұлға
лицо, первоначально выдавшее денежное обяза-
тельство - əуелі ақшалай міндеттеме берген тұлға

лицо, переводя щее деньги - ақша аударушы тұлға
лицо, передающее право на акцию - акцияға құқықты 
табыстаушы тұлға

лицо, передающее право на недвижимость - жылжы-
майтын мүлікке арналған құқықты табыстаушы тұлға

лицо, передающее право удержания - ұстап қалу 
құқығын табыстаушы тұлға

лицо, передающее свою собственность в траст - өзі-
нің меншігін сенімгерлік қорына табыстаушы тұлға

лицо, переуступающее право - құқықты қайта табыс-
таушы тұлға

лицо, переучитывающее вексель - вексельді қайта 
есептеуші тұлға

лицо, по отношению к ко торому принимается обяза-
тельство - өзіне қатысты мін дет те ме қабылданатын 
тұлға

лицо, подготовившее финансовый отчет - қар жы 
есептемесін дайындаған тұлға

лицо, подделы вающее вексель - вексельді жалған 
жасаушы тұлға

лицо, подделывающее докумен ты - құ жат тар ды жал-
ған жасаушы тұлға

лицо подотчетное - есеп беретін тұлға
лицо, подписавшее документ совме стно с другими 
лицами - басқа тұлғалармен бірге құ жат қа қол қой-
ған тұлға

лицо, подписывающее документ - құжатқа қол қою-
шы тұлға

лицо, подписывающее ценную бумагу - баға лы қа ғаз-
ға қол қоюшы тұлға

лицо, покупающее не контрольный, а меньший па-
кет акций - акциялардың бақылау пакетін емес, аз 
пакетін сатып алушы тұлға

лицо полномочное - өкілетті адам, өкілетті тұлға
лицо, получающее платеж - төлем алушы тұлға
лицо, получающее право удержания - ұстап қалу құ-
қы ғын алушы тұлға

лицо, получающее страховую ренту - сақтан дыру 
рентасын алушы тұлға
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лицо, помещающее иму щество в заклад - мү лікті 
кепілпұлға салушы тұлға

лицо, предлагающее оп цион - опцион ұсы ну шы тұлға
лицо, предлагающее са мую высокую цену - ең 
жоғары баға ұсынушы тұлға

лицо, предлагающее самую низкую цену - ең төмен 
баға ұсынушы тұлға

лицо, предлагающее цену - баға ұсынушы тұлға
лицо, предоставляю щее долгосрочный кредит - ұзақ 
мерзімді несие беруші тұлға

лицо, предоставляющее коммерческий кредит - 
коммерциялық кредит беруші тұлға

лицо, предоставляющее краткосрочный кредит - 
қысқа мерзімді кредит беруші тұлға

лицо, предоставляющее кредит - кредит беруші тұлға
лицо, предоставляющее обычный кредит - кəдуілгі 
кредит беруші тұлға

лицо, привлекающее депозиты - депозит тартушы 
тұлға

лицо, прини мающее заказы на фондовой бирже - 
қор биржасында тапсырыс қа был дау  шы тұлға

лицо, принимающее на се бя обязательство - өзіне 
міндеттеме қабылдаушы тұлға

лицо, принимающее ценные бумаги в репорт - баға-
лы қағаздарды репортқа қа был дау шы тұлға

лицо, принявшее на себя обя зательство - өзі не мін-
дет теме қабылдаған тұлға

лицо, проживающее за пределами своего пос-
тоянного места жительства - өзінің тұ рақ ты мекен-
жайынан сыртта тұратын тұлға

лицо, производящее продажи на аукционе - аукцион-
да сату ісін жүргізетін тұлға

лицо, работающее на индивидуальной основе - жеке-
лік негізде жұмыс істеуші тұлға

лицо, располагающее конфиденциальными данны-
ми о банке - банк туралы құпия деректерге өкім жүр-
гі зуші тұлға

лицо с законным статусом для вступления в сделки 
- мəмілеге кіру үшін заңды мəртебесі бар тұлға

лицо с крупным чистым капиталом - ірі таза капита-
лы бар тұлға

лицо, скупающее акции с целью получения кон-
трольного пакета - бақылау пакетін алу мақсатымен 
акциялар сатып алушы тұлға

лицо, совершающее выгодную сделку на основе 
инфор мации, недоступной широкой пуб лике - қа-
лың көпшіліктің қолы жетпейтін ақпарат негізінде 
тиімді мəміле жасасушы тұлға

лицо, совершающее прибыль ную сделку на основе 
информации, недоступной широкой публике - қа-
лың көпшіліктің қолы жетпейтін ақпарат негізінде 
пайда алатын мəміле жасасушы тұлға

лицо, способствующее уплате налога - салық төлеуге 
жəрдемдесуші тұлға

лицо, тесно связанное с банком - банкпен тығыз бай-
ла нысқан тұлға

лицо, торгующее на черном рынке - қара базарда сау-
да жасаушы тұлға

лицо, уклоняющееся от уплаты - төлеуден жалтару-
шы тұлға

лицо, уклоняющееся от уплаты долга - борышты 
төлеуден жалтарушы тұлға

лицо, уклоняющееся от уплаты налогов - салықты 
төлеуден жалтарушы тұлға

лицо уполномоченное - уəкілетті тұлға
лицо, учитываю щее вексель - вексельді ес ке ру ші 
тұлға

лицо физическое - жеке тұлға (азаматтық құ қық-
та адамды құқық қатынасына қа ты су шы ретінде 
көрсету үшін қолданылатын термин)

лицо частное - жекеше тұлға, жеке адам
лицо, юридически обязан ное произвести уплату - 
заң жүзінде төлем төлеуге міндетті тұлға

лицо юридическое - заңды тұлға, заңи тұл ға (аза мат-
тық құқықта заң бойынша аза мат тық құқықтар 
мен міндеттер субъектісі болып табылатын ұйым)

личная банковская ссуда - өзіндік банк не сие сі
личная выручка - жекелей ақша түсімі
личная дополнительная налоговая скидка - қосым-
ша жеке салық шегерімі

личная кредитная линия - жекебасылық кредит желісі
личная материальная заинтересованность - жеке 
бастың материалдық ынталылығы

личная ответственность граждан за собственное 
материальное обеспечение - аза мат тар дың өзін-өзі 
материалдық жағынан қамсыздандыру үшін жеке 
жауапкершілігі

личная собственность - өзіндік меншік (адам ға, от-
басына тиесілі меншік, жеке адам ның меншігі)

личная финансовая отчетность - жекебасы лық қар-
жы есеп-қисабы

личная холдинговая компания - жекебасы лық хол-
дин гі лік компания

лично от ветственный за платеж - төлем үшін өзі жа-
уапты тұлға

лич ное - жекебасылық
личное дело - жеке іс, дербес іс
личное денежное содержание - жеке бастың ақшалай 
қаражаты 

личное имущество - жекебасылық мүлік
личное обеспечение - жекебасылық қамта ма сыз ету
личное поручительство - жекебасылық кепіл герлік
личное страхование - өзіндік сақтандыру, же ке ба сы-
лық сақтандыру, жеке басты сақ тан ды ру

личные денежные сред ства - өзіндік ақшалай қаражат
личные налоги - жеке салықтар, өзіндік са лық тар 

(жеке немесе заңды тұлғаның салық салынатын та-
бысына жəне мүлкіне қарай оған берілетін же ңіл-
дік тер ді ескере отырып алынатын тікелей салық)

личные сбережения - жекебасылық жинақ ақша, өзін-
дік жинақ ақша

личный актив - жекебасылық актив
личный депозитный счет - жекебасылық де по зиттік 
шот

личный долг - жекебасылық борыш
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личный доход - жеке табыс, меншікті табыс, өзіндік 
табыс (қызметкердің жалақысынан, қосымша тө-
лем дер ден, сондай-ақ дивидендтен, пайыздан, рен-
тадан, сыйлықақыдан, трансферттен жиналатын 
ақшалай та бысы)

личный идентификационный номер - жеке сəй кес-
тір ме нөмір, жекебасылық сəй кес тен дір ме нөмір

личный идентификационный номер владель ца кре-
дитной карточки - кредит карточкасы иесінің жеке 
сəйкестірме нөмірі

личный кредит - жекебасылық кредит
личный поручитель должника - борышкер дің өзіндік 
кепілгері 

личный счет - жекебасылық шот, өзіндік шот
личный финансовый отчет - жеке қаржы есе бі, жеке-
лей қаржы есебі

личный чек - жекебасылық чек
лишать кредиторской гарантии - несиегерлік кепіл-
дік тен айыру

лишать собственности - меншіктен айыру
ли шение котировки - баға белгіленімін жою
лишение кредита - несиеден айыру
лише ние монеты стандартной стоимости - стандарт-
ты құны бар мəнеттен айыру

лишение наследства - мұрадан айыру
лишение права - құқықтан айыру
лишение права выкупа закладной - ке піл са лым ды 
өтеуін төлеп алу құқығынан айыру (принципалды 
жəне ипотекалық кепілхат бойынша пайызды уа қы-
тын да төлемеген үй иесін үйге құқықтан айыратын 
наразылық)

лишение права собственности на имущество - 
мүлік ке деген меншік құқығынан айыру

лишение права собственности по суду - мен шік құ-
қы ғынан сот тəртібімен айыру

лишение преимуществ - артықшылық тары нан айыру
лишение привилегий - пұрсаттылықтарынан айыру
лишение собственности - меншіктен айыру
лишение юридической силы - заңи күшінен айыру
“лишенный законной силы” - “заңды кү ші нен ай-
рылған”

лишенный стандартной стоимости - стан дарт тық құ-
ны нан айрылған (мəнет туралы)

лишенный характерных черт - сипатты бел гі ле рі нен 
айрылған (нарықтың жай-күйі туралы)

ллойдз - ллойдз (кепіл тапсырушы/сақтан ды ру шы-
лардың, сақтандыру делдалдарының корпорациясы)

лобби - лобби, денеу, қысымшы топтар (1. ас тыр тын 
əрекет етуші жылпостар; 2. бан кі нің салымшылары 
мен клиенттері өз де рі нің операцияларын жүргізетін 
негізгі бөл ме сі)

лобби банковское - банк лоббиі (заңдарды қабылдау, 
үкімет инвестицияларын орналастыру кезінде ірі 
банктердің мүдделері үшін заң шығарушылар мен 
мемлекеттік бишікештерге ықпал ету мақсатымен 
заң шығарушы органдардың жанынан құрылған 
кеңселері мен агенттіктерінің жүйесі)

лобби деловых кругов - іскер топтардың лоббиі
лобби корпоративное - корпоративтік лобби
лоббизм - лоббизм (заңдарды қабылдау, мем ле кет тік 
тапсырыстарды орналастыру кезінде ірі мо но по-
лия лар дың мүд де сі не бола заң шығарушылар мен 
мем ле кет тік ше неу   нік тер ге ықпал ететін заң шы-
ға ру шы ор ган дар дың жанындағы осы мо но по лия лар-
дың кеңселері мен агент тік те рі жүйесі)

лоббирование - лоббилендіру, денеушілік, қы сым-
шы  лық (1. басқа тараптың атынан тиімді ресми 
ше шім қабылдауға ықпал жасау ниетімен кез келген 
лауазымды адаммен байланыс жасау; 2. қайсыбір 
мəселе бойынша ұстанымды тықпалау)

лоббирование государственных структур - мем ле кет-
тік құрылымдардың лоббилеуі

лоббисты - лоббишілер (лобби кеңселері мен агент-
тік те рі нің агенттері)

ловкая сделка - айлалы мəміле (жаргон сөз: бір та-
рап қа екінші тараптың есебінен ар тық шылықтар 
беретін арамзалық шарт)

ловушка - тұзақ (жаргон сөз: тұйық шеңберді еске 
тү сіретін экономикалық жағдай; дағ да рыс тан шы-
ғу дың бір жолы басқа жолмен осындай екінші дағ да-
рысқа жеткізетін жағдай 

ловушка бедности - кедейлік тұзағы (кедейлік бойын-
ша төлемақы алатын адам тап болатын жағдай) 

ловушка нищеты - қайыршылық тұзағы (табысы тө-
мен отбасы табысының артуы не мемлекет беретін 
жеңілдіктен айыратын не табыстың өсуін жалмап 
қоятын са лық ты өсіретін жағдай)

лог - лог (аукционда немесе биржада тауарды сату 
бірлігі)

логотип - логотип (жарнама берушінің тауар не фир-
ма рəмізі ретінде пайдаланылатын жəне көбіне 
сауда маркасы болып табылатын атауының бірегей 
кескіні; фирманың толық не қысқарған атауы)

логотип банка - банк логотипі
лодинг - лодинг (пайыздық жəне акцептік тө лем ге 
қосымша тəуекелдік үшін төлейтін банк сыйақысы)

ложная монопсония - жалған монопсония (нақты 
тауарға сұраным төмен болатын, қатысушылардың 
көбі тауар бағасы ке ле сі де төмендейді деген үміт-
пен сауда-сат тық қа түспейтін биржадағы жағдай)

ложная претензия - жалған кінəрат-талап
ложная финан совая информация - өтірік қаржы 
ақпа раты

ложное предложение - өтірік ұсыныс
ложный долг - өтірік борыш (өз істерінің шын жағ да-
йын жасыруға тырысқан банкрот деп танылған)

ложный круг - жалған шеңбер (жаргон сөз: томаға-
тұйық жағдайды еске тү сі ре тін экономикалық 
ахуал; бір жолмен дағ да рыс тан шығу əрекеті екінші 
жолмен сол дағ да рыс қа апаратын жағдай)

лойер - лойер (заң кеңесшісі, адвокат, нотариус қыз-
ме тін қоса атқарушы құқық та нушы)

локализованное обя зательство - жергілікті етілген 
міндеттеме
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локальная валюта - жергілікті валюта
локальный валютный кризис - жергілікті ва  люталық 
дағдарыс

локо - локо (1. мəміле шарты, мұнда сатушы тауар 
үшін белгілеген бағада тауарды одан əрі тасымал-
дау шығыны қамтылмайды; 2. шетел валютасын 
сатып алу-сату мə мі ле сі; 3. коммерцияланған тауар 
бағасы ай қын далатын жер дегенді білдіретін ха лық-
ара лық коммерциялық термин)

локт-ин - локт-ин (инвесторлар қолындағы бағалы қа-
ғаз дар дан табыс алатын, бірақ оларды сатпайтын, 
өйткені бұл табыс салық объектісіне айналатын 
жағдай)

ломбард - ломбард (мүлікті кепілге алып несие, қарыз 
ақша беретін мамандандырылған мекеме

ломбард акционерный - акционерлік ломбард
ломбардная операция - ломбард операциясы
ломбардная процентная ставка - ломбардтық пайыз-
дық мөлшерлеме

ломбардная расписка - ломбардтық қолхат
ломбардная ссуда - ломбардтық несие
ломбардная ставка - ломбард мөлшерлемесі (1. ор-
та лық банк коммерциялық банктерге бағалы қа ғаз 
кепілімен несие беретін ресми пайыздық мөл шер ле-
ме; 2. коммерциялық банктің клиентке қамтамасыз 
етілген несие бойынша мөлшерлемесі)

лом бардный - ломбардтық
ломбардный билет - ломбард билеті
ломбардный залог - ломбардтық кепілзат
ломбардный каталог - ломбард каталогі, ломбард 
тізбелігі

ломбардный кредит - ломбард кредиті, лом бард тық 
кредит (оңай өткізілетін жылжымалы мүлік немесе 
банкте депозиттелген ба ға лы қағаздар кепілімен 
берілетін қысқа мер зім ді кредит)

ломбардный кредитный аукцион - ломбард тық несие 
аукционы

ломбардный список - ломбардтық тізім (ор та лық 
банк ломбардтық несие беру кезінде қа былдайтын 
мемлекеттік бағалы қағаздар тізімі)

ломбардный список ценных бумаг - бағалы қағаз дар-
дың ломбардтық тізімі

ломбард-ставка - ломбард-мөлшерлеме (Ор та лық 
банк коммерциялық банктерге несие беретін есептік 
мөл шерлеме, мұнда кепіл ретінде бағалы қағаздар 
пайдаланылады)

ломбард-стрит - ломбард-стрит (Лондонның қар жы-
лық ауданы)

лонг - лонг (бағаны одан əрі көтеру есебімен жа са-
сыл ған шарт) 

лонг-позиция - лонг-жайғасым, ұзақ мерзімді жай-
ға сым (биржада бағамы көтеріледі деген үмітпен 
акцияларды, валюталарды сатып алу дегенді біл ді-
ре тін термин)

лонг-срок - лонг-мерзім, ұзақ мерзім (ұзақ мерзімді 
қаржы операциясы)

Лондонская ассоциация учетного рынка - Лондон 
есеп нарығы қауымдастығы

Лондонская биржа - Лондон биржасы
Лондонская биржа драгоценных металлов - Лондон 
асыл металдар биржасы

Лондон ская биржа опционов и клирингов - Лондон-
ның опциондар мен клирингілер биржасы

лондонская клиринговая палата - Лондон ның кли-
рин гілік палатасы

Лон донская межбанковская ставка пред ло же  ния 
(ЛИБОР - LІBOR - London Іnter bank Offered 
Rate) - Лондон банк ара лық ұсы ныс мөлшерлемесі 
(ЛИБОР - LІBOR - Lon don Іnterbank Offered Rate - 
Лондон банк те рі беретін қысқа мерзімді кредит 
мөл шер ле месі)

Лондонская международная биржа финансовых 
фьючерсов - Лондонның халықаралық қаржы фью-
черс те рі биржасы 

лондонская международная фьючерсная биржа - 
Лон донның халықаралық фью черс тік биржасы

Лон донская расчетная палата - Лондон есеп айыры-
су палатасы

лондонская ставка предложения по межбанковским 
депозитам - Лондонның банк аралық депозиттер бо-
йынша ұсыныс мөл шер ле месі

лондонская ставка спроса по межбанковским де-
позитам - Лондонның банк аралық депозиттер бо-
йынша сұраныс мөлшерлемесі

Лондон ская товарная биржа - Лондон тауар биржасы
Лондон ская торговая палата - Лондон сауда палатасы
лондонская фокс - лондондық фокс (тауар биржасы)
Лондонская фондовая биржа - Лондонның қор бир-
жасы

Лондонский акцептный кредит - Лондонның акцеп-
ті лік кредиті

Лондонский денежный рынок - Лондон ақша нарығы 
лондонский клуб - Лондон клубы (несиені қай та ру ға 
қиналатын жекелеген елдердің үкі мет те рі не неме-
се осы елдердің жекелеген заңи тұлғаларына несие 
берген банк тер ді біріктіруші халықаралық бейресми 
ұйым) 

лондонский рынок золота - Лондон алтын нарығы
Лондон ский рынок свободнообращающихся опцио-
нов на акции - Лондонның акцияда еркін ай на лыс-
та ғы опциондар нарығы

Лондонский Сити - Лондон Сити
Лондонский учетный рынок - Лондон есеп нарығы
лоно - лоно (банкінің өз қорында ашатын шоты)
лоро - лоро (несие банкінің банк кор рес пон ден тін де 
ашылған үшінші банкінің кор рес пон дент тік шотына 
қатысты қолданылатын термин)

лоро депо счет - лоро депо шот (депозитарий-депонент 
депозитарийге сақтауға берген бағалы қа ғаз дар ды 
есептеуге арналған талдамалы пассив депо шот)

лоро счета - лоро шоттар
лоро-конто - лоро-конто (банкінің корреспондент 
банкіге ашқан коммерциялық шоты)

лот - лот, топтама (биржа мəмілесіндегі өлшем бірлігі, 
тауар топтамасы; акциялардың дөң гелек саны; қор 
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бир жасында мəмілелер бір лігі болып табылатын ба-
ға лы қағаздар топтамасы - əдетте 100 дана)

лот ценных бумаг - бағалы қағаздар топтамасы
лотерейная облигация - лотерея облигациясы
лотерейный билет - лотерея билеті (ұсы ну шы ға ар-
нал ған бағалы қағаз, оны сатып алу аза маттық-құ-
қық тық міндеттемелердің пайда болуына негіз бо-
лады: оның иесі ұтыс шық қан жағдайда лотереяны 
айналысқа шығарған ұйымдастырушыдан ұтысты 
талап етуге құқылы)

лотерейный приз - лотерея жүлдесі
лотерея - лотерея (лотерея билеттерін тарату ар-
қы лы халықтың ақшалай қаражатын ерікті түрде 
тарту нысандарының бірі)

лотерея-аллегри - аллегри-лотерея (ұтыс ойы ны на 
қатысу нəтижесі лотерея билетін сатып алған бой-
да анықталатын лотерея түрі)

лотерея благотворительная - қайырымдылық лоте-
реясы

лоти - лоти (Лесотоның ұсақ мəнеті)
лоуд - лоуд (өзара қарыз қорынан акциялар са тып ала-
тын инвестор төлейтін сауда сомасы)

лохо - лохо (шетел валютасын немесе бағалы қа ғаз да-
рын сатып алу-сату мəмілесі, онымен мə мі ле жа са-
сыл ған биржада қолма-қол ақшамен есеп те се ді)

ЛТД - ЛТД (LTD - лимитедтің қысқарған атауы: фир-
ма ның жауапкершілігі шектеулі қо ғам түрінде құ-
рыл ға нын көрсететін атауы)

луи - луи (Францияның байырғы алтын шақасы)
луидор - луидор (Францияның байырғы алтын шақасы)
лукративный - пайда беретін
лум - лум (Арменияның ұсақ шақасы)
лучшая норма - тəуір норма, таңдаулы норма (банк-
тер дің өзінің несиені өтеуге ең қа бі лет ті клиент те-
рі нен алатын пайыздық нормасы)

лучшая попытка - тəуір талпыныс (агент ре тін де 
əрекет ететін инвестициялық банктер шығарылған 
бағалы қағаздарды жұрт шы лық қа сату үшін барлық 
мүмкіндікті жа сауға келісетін келісім)

лучшая цена покупателя - сатып алушының тəуір 
бағасы

лучшее предложение - тəуір ұсыныс
“лучшие условия” - “тəуір жағдай” (бағалы қағаздар 
шығарылымын орналастыруға қатысты келісімді 
білдіретін термин)

лучший рейтинг - тəуір бедел, тəуір рейтинг (тəуір 
рейтинг қызметі сақтандыру компанияларына 
беретін қаржы мəнділігінің рейтингі)

льгота - жеңілдік (белгілі бір міндеттемелерді орын-
даудан ішінара не толық босату, аза мат тар  дың 
белгілі бір санаттарына не жекелеген ұйым дар ға, 
кə сіп орындарға, ай мақ тар ға берілетін ар тық шы-
лық, қосымша құқық)

льгота налоговая на инвестирование капитала 
- капиталды инвестициялауға қатысты салықтық 
жеңілдік

льгота финансовая - қаржы жеңілдігі

льготирование - жеңілдік беру
льготная акция - жеңілдікті акция
льготная про центная ставка - жеңілдікті пайыздық 
мөлшерлеме

льготная ссуда - жеңілдікті несие
льготная цена - жеңілдікті баға
льготная цена, по которой акционе ры могут ис-
пользовать свои подпис ные права и варранты 
- акционерлер өздерінің қол қою құқықтары мен вар-
ранттарын пайдалана алатын жеңілдікті баға

льготник - жеңілдік иесі
льготное предложение - жеңілдікті ұсыныс
льготное финан сирование - жеңілдікпен қар жы лан-
дыру

льготные дни - жеңілдікті күндер (аударма вексель 
бойынша төлем төлеу немесе тө лем күні бас тал-
ған нан кейін сақтандыру сый лық ақы сын төлеу үшін 
берілетін қосымша уақыт)

льготные дни для уплаты по вексели - вексель бо-
йынша төлеу үшін жеңілдікті күндер

льготные условия платежа- жеңілдікті төлем шарт-
тары

льготный - жеңілдікті
льготный ва лютный курс для туристов - туристерге 
арналған жеңілдікті валюта бағамы

льготный договор - жеңілдікті шарт
льготный заем - жеңілдікті қарыз
льготный кредит - жеңілдікті кредит (əдейі же ңіл де-
тіл ген пайыз мөлшерлемесімен бе рі ле тін несие)

льготный период - жеңілдікті кезең
льготный период для исполнения обязательств - 
міндеттемелерді орындау үшін же ңіл дікті кезең

льготный период кредита - кредиттің жеңіл дікті кезеңі
льготный период кредитования - несие лен ді рудің 
жеңілдікті кезеңі

льготный срок для отказа от заключенной кредит-
ной сделки - жасасылған кредит мə мі ле сінен бас 
тарту үшін жеңілдікті мерзім

льготный срок кредита - кредиттің жеңілдікті мерзімі
льготный срок финансирования - қаржылан дырудың 
жеңілдікті мерзімі 

льготы адресные - атаулы жеңілдіктер
льготы договорные - шарттық жеңілдіктер
льготы именные - атаулы жеңілдіктер, есімді жеңіл-
дік тер, бəсіре жеңілдіктер

льготы кредитные - кредит жеңілдіктері
льготы налоговые - салық жеңілдіктері (заңи жəне 
жеке тұлғалардың салық заңнамасына сəй кес са лық-
тан толық не ішінара босатылуы)

льготы отсрочки - мерзімді ұзарту жеңілдіктері, мəу-
лет тік жеңілдіктер

льготы по выполнению финансовых обязательств 
- қаржы міндеттемелерін орындау жөніндегі жеңіл-
дік тер

льготы по налогу на операции с ценными бумага-
ми - бағалы қағаздармен жасалатын операцияларға 
салынатын салық бойынша жеңілдіктер
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льготы преференциальные - пұрсаттылықты жеңіл-
діктер

льготы при кредитовании - кредит беру кезіндегі же-
ңілдіктер

льготы социальные - əлеуметтік жеңілдіктер
льготы торговые - сауда жеңілдіктері
лэй офф - лэй офф (1. инвестициялық банк ісінде: 
сақтық қор келісімі бойын ша тəуекелдікті азайту; 
2. еңбекте: эко но  ми ка лық құлдырау жəне өндірістің 
қыс қа руы салдарынан қызметшіні төлем ті зім де ме-
сі нен уақытша не тұрақты шығару)

лэйер - лэйер (сақтандыру өтемінің ара жігін анық-
тау үшін қолданылатын термин)

лэй-эвей - лэй-эвей (белгіленген иенаның бəрін не бір 
бөлігін алдын ала төлеуге негізделген сату практи-
касы)

“любезный” курс - “ұнамды” бағам
любой ценой - қайткен күнде де (жаргон сөз: мəмілені 
бағасына қарамастан қайткенде де орындау жө нін-
де брокерге берілген тапсырма)

люди с ограниченными средствами - қаража ты шек-
теулі адамдар

люксембургский франк - Люксембург франкі
ЛЮКСИБОР (межбанковская ставка предложения 
на денежном рынке Люксембурга) - ЛЮКСИБОР 
(Люксембургтің қаржы нарығындағы ұсыныстың 
банк аралық мөл шерлемесі)

лян - лян (1. Қытайда ХVІІ ғасырда шекілген күміс 
мəнет: Қытайда, оған көршілес жат қан Шығыс 
елдерінде қолданыста болған; 2. Шығыс Азияның 
ақша-салмақ өлшемі)

М - M (чектердің көмегімен алуға болатын депозит-
терден тұратын атаулы ақшаның жəне қолма-қол 
ақшаның жалпы көлемі) 

М1, М2, М3 - М1, М2, М3 (ақша агрегаттары; ай на-
лыс та ғы ақша мөлшерінің базалық көр сет кіш те рі-
нің бірі)

маврикийская рупия - Маврикия рупиясы
магазин беспошлинной торговли - бажсыз сауда дүкені
магазин денежный - ақша дүкені
“магазин обращения” - “айналыс дүкені” (ипо те ка-
лық несиелендіру үшін пайдаланылатын қара жат-
ты тез қайтару үшін ипотекалардың қайталама 
нарығында кепілпұлдарды сататын жағдай) 

магазин фондовый - қор дүкені (қор на ры ғы ның ұсақ 
операциялар жасауға маманданған институты)

магазинная кредитная кар точка - дүкеннің несие 
карточкасы

магическая закладная - магиялық кепілхат (сатып 
алушының үйді өте төмен ке піл ақ ша ға сатып алуы-
на мүмкіндік беретін, бі рақ кре дит ті сақ тан ды ру-
шы ға жыл са йын па йыз дық жарна төлеу көзделетін 
не сие лен ді ру əдісі)

магнат финансовый - қаржы алпауыты
магнаты капитала - капитал алпауыттары
магнитная карта - магнитті карта
магнитная полоса на обороте кредитной карточки 
с информацией для компьютерного счи тывания - 
несие карточкасының сыртқы бетінде компьютермен 
санауға арналған ақпараты бар магнитті жолақ

мажоризация - мажорлау (инвесторлардың жар на ма-
лық мақсатпен шартты түрде алдын ала жазылуы)

майский день - мамыр күні (1975 жылдың 1 мамыры, 
бұл күні тіркеулі ең аз делдалдық ко мис сиялық алым-
ды өндіріп алу аяқ тал ғанды)

май, август, ноябрь, февраль - мамыр, тамыз, қа ра ша, 
ақпан (тоқсан сайын пайыз немесе дивиденд тө лей-
тін айлар)

майорат - майорат (жылжымайтын мүлікті мұ ра ла-
ну ға бірінші туыстық құқығы; мү лік  ті от ба сын да-
ғы үлкеннің мұралануы жүйесі)

макет статистической таблицы - статистика лық кес-
те үлгісі

маклак - маклак (аукционда шегінімге ақы алу мақ са-
ты мен сауда жасайтын саудагер)

маклер - маклер, делдал (1. қор, тауар, валюта бир-
жаларында сауда не басқадай мəміле жасасу кезінде 
делдал рөлін атқаратын жеке не заңи тұлға; 2. бир-
жада бағалы қа ғаз дар ды немесе тауарларды сатып 
алу-сату жөніндегі фирма немесе тұлға; 3. дербес 
мəміле жасаспайтын тек оны жасасу мүм кін ді гін 
нұсқайтын тұлға)

маклер биржевой - биржа делдалы
маклер вексельный - вексель делдалы
маклер, временно заме няющий постоянного макле-
ра в его отсутствие и ведущий его книги - тұрақты 
маклерді ол жоқта уақытша ауыстырушы жəне оның 
кітабын жүргізуші маклер

маклер зарегистрированный - тіркелген делдал
маклер курсовой - бағам делдалы 
маклер на денежном рынке - ақша нарығын дағы 
делдал

маклер на центральном рынке - орталық нарықтағы 
маклер

маклер, назначен ный биржевым комитетом 
для про ведения операций в случае исклю-
чительной ситуации - айрықша жағдайда опера-
циялар жүргізу үшін биржа комитеті тағайындаған                    
маклер

маклер операционный - операциялық делдал
маклер по торговле благородными металлами - 
асыл металдармен сауда жасау жөніндегі маклер

маклериат - маклериат (биржаның негізгі жұ мысшы 
қызметкері)

маклерская записка - маклердің жазбасы

М
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маклерская расчетная за писка - маклердің есеп айы-
рысу жазбасы

маклерская фирма - маклерлік фирма
маклер-специалист - маман-делдал (бағалы қағаз дар-
дың белгілі бір түрлерін сатып алу-сатуға ма ман-
дан ған делдал)

маклерство - маклерлік
макроэкономика - макроэкономика, үлкен экономика 

(1. экономиканы тұтас алып зерделейтін, сондай-ақ 
оның аса маңызды секторларын зерттейтін эко-
номика ғы лы мы; 2. біріктірілген, бəрін қамтитын 
көр сет кіштерді бағалауға негізделген эко но ми ка лық 
талдау əдісі)

макроэкономическая нестабильность - мак ро эко но-
ми ка лық тұрақсыздық, үлкен экономикалық тұрақ-
сыз дық

макроэкономическая неустойчивость - мак ро эко но-
ми ка лық тұрлаусыздық, үл кен эко но ми ка лық тұр лау-
сыз дық, мак ро эко но ми ка лық орнықсыздық

макроэкономическая политика - макроэко но ми калық 
саясат, үлкен экономикалық саясат

макроэкономическая политика стимулирования 
сбережений - жинақ ақшаға мак ро экономикалық ын-
таландыру саясаты (қазыналық жəне ақша-несие сая-
са тын жүргізу жолымен қысқа мерзімді жəне ұзақ 
мер зім ді жалпы макроэкономикалық тепе-теңдікті 
орнатып, қолдау)

макроэкономическая стабильность - макро эко но ми-
ка лық тұрақтылық, үлкен эконо ми ка лық тұрақтылық 

макроэкономические показатели - макро эко но  ми ка-
лық көрсеткіштер, үлкен эко но ми ка лық көрсеткіштер

макроэкономический анализ - макро эко но ми ка лық 
талдау, үлкен экономикалық талдау

макроэкономический анализ затрат и результатов 
- шығындар мен нəтижелерді мак ро экономикалық 
талдау

макроэкономическое регулирование - мак ро эко но-
ми калық реттеу, үлкен эко но ми ка лық реттеу 

максимальная норма прибыли - пайданың барынша 
жоғары нормасы

максимальная официально установленная цена - 
ресми белгіленген барынша жоғары баға

максимальная прибыль - ең жоғары пайда
максимальная процентная ставка - барынша жоғары 
пайыздық мөлшерлеме

максимальная процентная ставка по ценным бума-
гам, обеспеченным пулом ипотек - ипотекалар пу-
лымен қамтамасыз етілген бағалы қағаздар жөніндегі 
барынша жоғары пайыздық мөлшерлеме

максимальная стоимость - барынша жоғары құн
макси мальная сумма кредита на одного заемщи-
ка - несиенің бір қарызгерге шақ қан да ғы барынша 
жоғары сомасы

максимальная цена - барынша жоғары баға
максимально благоприятные условия - барынша 
қолайлы жағдайлар

максимально возможный убыток - ең жоға ры ық ти-
мал залал

максимально возможный убыток в страховании - 
сақтандырудағы ең жоғары ықтимал залал

максимально допустимый размер убытков - залал-
дың барынша рауалы мөлшері

максимально изменчивый - барынша өз гер гіш 
(биржалық бағамы тұрақты əрі жедел түрде 
көтеріліп отыратын бағалы қағаз)

максимальное изменение цены - бағаның барынша 
өзгеруі

максимальное колебание курса - бағамның барынша 
жоғары ауытқуы, бағамның ең жо ға ры ауытқуы

максимальное обеспечение ипотеки - ипо те ка ның 
барынша қамтамасыз етілуі

мак симальное число акций, которые мо жет выпус-
тить компания - компания шығара алатын ак ция лар-
дың барынша көп саны

максимальные доли уставного капитала - жарғылық 
капиталдың ең көп үлестері

максимальные процентные ставки по депози-
там - депозиттер бойынша барынша көп пайыздық 
мөлшерлеме

макси мальные процентные ставки по де по зит-
ным счетам - депозиттік шоттар бо йын ша барынша 
жоғары пайыздық мөл шер ле ме

максимальный залог - ең жоғары мөл шер де гі кепіл 
(кредиттің дəл сомасы ай қын дал май тын ипо те ка-
лық кепілзат)

максимальный кредит - барынша көп кредит
максимальный предел суммы кредита - кредит сома-
сының барынша жоғары шегі

максимальный размер кре дита - кредиттің барынша 
жоғары мөлшері

максимальный размер кре дита брокеру в форме 
процента от стоимости ценных бумаг - бағалы 
қағаздар құнынан пайыз ны са нын да ғы брокерге 
берілетін несиенің барынша жоғары мөлшері

максимальный размер кредита на одного заемщи-
ка - кредиттің бір қарызгерге шақ қан да ғы ең жоғары 
мөлшері

максимальный размер риска одного заемщика - бір 
қарыз алушы тəуекелдігінің ең жоғары мөлшері

максимальный размер фью черсной позиции одного 
лица - бір тұлғаның фьючерстік жайғасымының ең 
жоғары мөлшері

максимум - максимум, ең жоғары деңгей
макулатура - макулатура, тастанды облигация, арзан-
қол облигация (1. жаргон сөз: не сие ні өтеу қабілеті 
төмен корпорациялар шығаратын, тəуекелдік, қауіп-
қатер дең гейі жоғары облигациялар; 2. келешегі 
жоқ, тастанды бағалы қағаздар; 3. тікелей мақ са-
ты на пайдалануға жарамсыз тауар, латта)

малавийская квача - Малавия квачасы
малагасийский франк - Малагасия франкі
малая сумма денег - ақшаның аз сомасы
“маленькая биржа” - “кішкене биржа”
ма ленькая сумма - кішкене сома
“маленькое число” - “кіші сан”
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малийский франк - Малия франкі
малое предпринимательство - шағын кəсіп керлік
малоимущие слои населения - халықтың ау қатсыз 
жіктері, халықтың тұрмысы төмен жіктері

малоимущий - ауқатсыз (қоғамның күнкөріс миниму-
мы жоқ, кедейлік шегіндегі адамдардан тұратын 
əлеуметтік жігі)

малоликвидные ценные бумаги - өтімділігі аз бағалы 
қағаздар

малоподвижные ценные бумаги - аз қоз ға ла тын баға-
лы қағаздар

малообеспеченные граждане - табысы аз азаматтар, 
аз қамсыздандырылған азаматтар

малообеспеченные семьи - табысы аз отбасылар, аз 
қамсыздандырылған отбасылар

малообеспеченный - аз қамсыздандырылған 
(күн кө ріс минимумы ғана бар, жеткілікті 
қамсыздандырылмаған)

малооплачиваемый - аз ақы төленетін 
малоотходная технология - қалдығы аз технология
малоотходный технологический процесс - қалдығы 
аз технологиялық үдеріс

малорентабельный - тиімділігі аз 
малые при были - быстрая отдача - аз пайда - тез 
қайтарым

мальдивская рупия - Мальдив рупиясы
мальтийская лира - Мальта лирасы
мальчики Уолл Стрита - Уолл Стриттің ба ла қай лары 

(АҚШ университеттерінің таң даулы түлектері, 
оларды банктер, брокерлер қор нарығында операция-
лар жүргізу үшін жалдайды)

манат - манат (Əзербайжан мен Түрік мен стан ның 
ақша өлшемі)

манат - манат (Əзербайжан мен Түрік мен стан ның 
ақша бірлігі)

манат азербайджанский - əзербайжан манаты (Əзер-
бай жанның ақша өлшемі)

манат туркменский - түрікмен манаты (Тү рік мен-
стан ның ақша өлшемі)

мандат - мандат (1. тапсырма, аманат, өкі лет тік; 
2. қандайда болсын тұлғаның құ  қы  ғын, өкілеттігін 
куəландыратын құ жат; 3. банктің өз клиентінің 
тапсырмасы бойынша оның бағалы қағаздар, акция-
лар тү рін дегі активтеріне əкімшілік етуі; 4. банкке 
синдикатталған қарызды ұйым дас ты ру жөніндегі 
тапсырма)

мандат дивидендный - дивидендтік мандат
мандат на перечисление дивидендов - дивиденд ау-
да ру ға арналған мандат, дивиденд аударуға берілетін 
мандат

мандат протеста - наразылық мандаты
маневрирование ценами - бағамен реттеу, ба ға мен 
оңтайландыру, бағаны оңтайлы пайдалану

манипулирование биржевыми курсами - биржалық 
бағаммен айла-шарғы жасау

манипулирование курсами ценных бумаг - бағалы 
қағаздар бағамымен айла-шарғы жасау

манипулирование рынком - нарықпен айла-шарғы 
жасау (нарықты жетілдірілген бə се ке ден айыруға 
тырысатын əрекет жасау)

манипулировать валютой - валютамен айла-шарғы 
жасау

манипулировать счетами - шоттармен айла-шарғы 
жасау

манипулируемый рынок - айла-шарғы жасалатын 
нарық

манипуляция - айла-шарғы жасау, айла-шар ғы, қи тұр-
қы лық (сауда қызметінің жалған кө рі нісін жасау, 
басқа инвесторлардың акцияларды сатып алу не 
сату жөніндегі ше шім дер қабылдауына ықпал ету 
үшін бағалы қа ға з дарды жалған сатып алу не сату)

манипуляция с валютой - валютамен айла-шарғы 
жасау

манко - манко (кем өлшеу; кассадағы ақшаның кем 
шығуы)

манто - манто (облигацияның, акцияның мəтінін тү-
сін діретін титр)

манто акционное - акциялық манто
манукаптор - манукаптор (жазбаша кепілгер)
манукапция - манукапция (жазбаша кепіл герлік)
маргинальная льгота - маргиналдық же ңіл дік, шек-
теу лі жеңілдік

маргинальная налоговая ставка - мар ги нал дық са-
лық мөлшерлемесі, шектеулі салық мөлшерлемесі

маргинальная сделка - маргиналдық мəміле (ба ға лы 
қағаздарды сатып алу жөніндегі мə мі ле, мұнда оны 
жасасу кезінде бағалы қа ғаз дар құнының жартысын 
төлеп, қалған сомасын брокерден сатып алынған 
бағалы қа  ғаз  дар кепілімен қарызға алу керек болады)

маргинальный налог - маргиналдық салық (табыс 
салығын еселеу, көбейту, белгілі бір деңгейден асып 
түсетін қосымша табыстан алынатын салық)

маржа - маржа, айырма (1. сату бағасын алу үшін 
та уар лар дың құнына қосылуға тиіс тауарлар құ-
ны ның пайызы; 2. бағалы қағаздардың сату жəне 
сатып алу бағалары арасындағы айырма; 3. банк 
операцияларын жүргізу кезінде банктің пайда алуын 
қамтамасыз ету үшін депозит бойынша пайыздың 
нарықтық мөлшерлемесіне қосылатын не осы па-
йыз дың нарықтық мөлшерлемесінен шегерілетін 
баға; 4. тауарлармен жəне валютамен жасалатын 
мəміледе биржада ойнайтын тұлға не инвестор 
фьючерстерді сатып алу кезінде делдалға не дилерге 
беретін аванстың мөлшері; 5. биржа делдалында 
клиенттің ықтимал залалын өтеу үшін депозит-
телген ақша не бағалы қағаз; 6. бағам, мөлшерлеме 
арасындағы айырма, шек, қалдық; 7. баға лы қа ғаз-
дар дың нарықтық құны мен олар дың кепілімен алын-
ған несие мөлшері ара сындағы айырма)

маржа банковская - банк маржасы
маржа биржевая - биржа маржасы
маржа в оценке обеспечения кредита - кре дит тің 
қамтамасыз етілуін бағалаудағы маржа
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маржа вариационная - түрленбелі маржа (фью черс-
тік нарықтарда ашылған ке лі сім шарт бойынша 
түс кен кіріс не шеккен залал)

маржа вклада - салым маржасы 
маржа гарантии - кепілдік маржасы (кепілзат сомасы 
мен несие құны арасындағы айырма)

маржа гарантийная - кепілдікті маржа (кепілзат құны 
мен берілген несие ша ма сы ның арасындағы айырма)

маржа демпинговая - демпингілік маржа
маржа депозитная - депозитгік маржа 
маржа долевая - үлестік маржа 
маржа котируемая - белгіленімді маржа
маржа кредитная - кредит маржасы 
маржа наличными - қолма-қол ақшалай маржа
маржа операци онной прибыли - операция лық 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 

(өткізілген өнімге немесе капиталға пайыз түрінде 
есептелген салыстырмалы пайда)

маржа процентная - пайыздық маржа 
маржа сверх базовой ставки Либор - Либор базалық 
мөлшерлемесінен тысқары маржа 

маржа ссудная - несие маржасы 
маржа учетной ставки - есептік мөлшерлеме маржа-
сы (банктің несие бойынша жəне де по зит тік салым 
бойынша есептік мөл шер ле месінің арасындағы 
айыр ма)

маржа чистая - таза маржа
маржа чистой прибыли - таза пайда маржасы
маржинальная деятельность - маржиналдық қызмет
маржинальная деятельность на пределе - шегіне 
жеткен маржиналдық қызмет

маржинальная земля - маржиналдық жер
маржинальная покупка - маржиналдық сатып алу
маржинальная налоговая норма - мар жи нал дық 
салық нормасы (салықтың қосымша өсуі нің əрбір 
бірлігіне салынған салық мөл шері) 

маржинальная налоговая ставка - маржиналдық 
салық мөлшерлемесі

маржинальная система калькуляции - каль куля-
цияның маржиналдық жүйесі

маржинальная система калькуляции издержек - 
шығындар калькуляциясының мар жи нал дық жүйесі

маржинальная ставка - маржиналдық мөл шерлеме
маржинальная ставка налога - салықтың мар жи нал-
дық мөлшерлемесі (салық салатын шаманың соңғы 
еселенуіне қолданылатын са лық мөлшерлемесі)

маржинальная эффективность - маржинал дық 
тиімділік

маржинальная эффективность капитала - капитал-
дың маржиналдық тиімділігі

маржинальная эффективность капитала и капита-
ловложений - капиталдың жəне күрделі жұм са лым-

ның маржиналдық тиімділігі (іске тағы бір капитал 
салудың нəтижесінде алынатын қосымша табыс)

маржинальное приобретение - маржиналдық сатып 
алу (бағалы қағаздарды несиеге сатып алу)

маржинальное требование - маржиналдық талап
маржинальные ценные бумаги - маржинал дық баға-
лы қағаздар (мар жи нал дық шот бойынша сатыла-
тын не сатып алынатын бағалы қағаздар) 

маржинальный анализ - маржиналдық талдау (шекті 
көрсеткіштер негізінде қа был да на тын шешімдерді 
талдау)

маржинальный доход - маржиналдық табыс, төменгі 
шекті табыс (қосымша бір өнім бір лі гінен туындай-
тын жалпы пайданың өзгеруі)

маржинальный заемщик - маржиналдық қа рызгер
маржинальный кредитор - маржиналдық несиегер
маржинальный риск - маржиналдық тəуекел (қатер)
маржинальный счет - маржа шоты, маржи нал дық шот
марка - марка (1. таңба, белгі, символ; 2. бір қатар 
елдердің ақша өлшемі; 3. пошта не елтаңба алымда-
рын төлеу белгісі)

марка немецкая - неміс маркасы (Гер ма ния ның ақша 
өлшемі, 100 пфеннигке тең)

марка Финлян дии - Финляндия маркасы 
(Финляндияның ақша өлшемі)

маркетабельные ценные бумаги - мар ке та бельді 
бағалы қағаздар, өтімді бағалы қа ғаз дар (оңай сатуға 
болатын бағалы қағаздар)

маркетвелью - маркетвелью (корпорацияның бухгал-
тер лік есептемесіне сəйкес құндық бағалануы)

маркетизация - маркетингілеу (маркетингіні қыз мет-
тің қайсыбір түріне енгізу, қолдану) 

маркетизация госсектора - мемлекеттік секторды 
маркетингілеу

маркетинг - маркетинг (кəсіпорынның өн ді ріс тік-
өткізу қызметін кешенді басқару жү йе сі, ол есеп-
қисап, нарық жағдайы мен үдерісіне белсенді ықпал 
ету арқылы пайда алуды көздейді, яғни өнімді өн ді ру 
мен өткізуді ұйымдастыруды, тұ ты ну шы лар дың 
қажеттерін қанағаттандыруды, нарықты зерт-
теу жəне болжалдау негізінде пайда алуды мақсат 
етеді)

маркетинг банковский - банк маркетингі
маркетинг глобальный - ғаламдық маркетинг, 
жаһандық маркетинг

маркетинг инвестиционных проектов - инвестиция-
лық жобалар маркетингі 

маркетинг онлайновый - онлайндық маркетинг 
(компьютерлік желілерді пайдалануға негізделген 
маркетинг 

маркетинг социальный - əлеуметтік маркетинг
маркетинг стратегический - стратегиялық маркетинг
маркетинг финансо вых услуг - қаржы қызметтерін 
көрсету маркетингі

маркетинг ценовой - баға маркетингі
маркетинговая ревизия - маркетингілік тексеріс
маркетинговое исследование - маркетингілік зерттеу
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маркетинговые посредники - маркетинг делдалдары
маркетинговые расходы - маркетингілік шығыс
маркетинговый анализ - маркетингілік талдау (на-
рық та өз тауарларын жақсы өткізу мақсатымен 
та уар лар мен көрсетілетін қызметтер нарығын, 
на рық тық жағ даят ты, сұраным мен ұсынымды, 
тұ  ты  ну  шы  лар  дың мінез-құлқын, баға серпінін зер-
делеу)

маркетинговый контроль - маркетингілік бақылау 
маркетинговый менеджмент - маркетингілік менедж-
мент

маркет-мейкер / маркет-мэйкер - маркет-мейкер / 
маркет-мэйкер (1. бағалы қағаздар нарығының, қор 
биржасының аса білікті қызметкері; 2. басқарушы 
андеррайтер жəне андеррайтерлер синдикатының 
кейбір немесе барлық қатысушылары)

маркетолог - маркетинг танушы, маркетингіні зерт-
теу ші (маркетингінің бір не бірнеше атқарымын: 
өткізуді, маркетингілік зерттеуді, баға белгілеуді, 
т.б. орындайтын немесе ұйымдастыратын маман)

маркированный способ учета ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды есептеудің таңбаланған тəсілі 

маркировка - таңбалау, таңбалама
маркировщик - таңбалаушы 
марокканский дирхам - Марокко дирхамы
март и сентябрь - наурыз бен қыркүйек (жарты жыл 
сайын пайыз немесе дивиденд төленетін айлар)

март, июнь, сентябрь, декабрь - наурыз, мау сым, қыр-
кү йек, желтоқсан (пайыз немесе дивиденд бойынша 
тоқсан сайын төлем төленетін айлар)

март, сентябрь - наурыз, қыркүйек (пайыз немесе ди-
виденд бойынша жарты жыл сайын төлем тө ле не-
тін айлар)

масса денежная - ақша жиыны
масса дивиденда - дивиденд жиыны
масса монетарий - монетарий жиыны (ақша жиыны, 
айналыстағы ақша сомасы дегенді білдіретін фран-
цуз термині)

массовая идентификация - жаппай сəйкес тен діру
массовая информация - бұқаралық ақпарат
массовая приватизация - жаппай жекеше лендіру
массачусетский траст - Массачусет сенім қоры
мас совая продажа акций с целью сбить их курс - ак-
цияларды бағамын түсіру мақ са ты мен жаппай сату

массовая скупка акций с целью поднять их курс 
- акцияларды бағамын көтеру мақ са ты мен жаппай 
сатып алу

массовая скупка драгоценных металлов - асыл ме-
талдарды жаппай сатып алу

массовое изъятие вкладов из банка - банктен салым-
дарды жаппай алу

массовое изъятие вкладчи ками депозитов из банка - 
салымшылардың банктен де по зит тер ді жаппай алуы

массовое изъятие депозитов из банка - банк тен 
депозиттерді жаппай алу

массовый трансферт - бұқаралық трансферт
мастерфайл” - “мастерфайл” (бас файл)

масштаб инфляции - инфляция ауқымы
масштаб налога - салық ауқымы
масштаб налогообложения - салық салу ауқымы
масштаб нормальный - қалыпты ауқым
масштаб общенациональный - жалпы ұлттық ауқым
масштаб цен - баға ауқымы (ақшаның тех ни ка лық 
атқарымы; құнды ақша өлшемімен көрсету құралы)

масштабы исламской банковской системы - ислам 
банк жүйесінің ауқымы

материал денежный - ақшалай материал
материал статистический - статистикалық материал
материал стратегический - стратегиялық материал
материалы депозитарного учета - депо зи тар лық есеп 
материалдары (де по зи тар лық операцияларды орын-
дау үшін негіз болатын тапсырма)

материальная обеспеченность кредитования - не-
сие лeн дірудің материалдық жағынан қамтамасыз 
етілуі

материальная ответственность - материал дық жа уап-
кер шілік (материалдық шы ғын ның орнын тол ты ру-
ға міндеттілік)

материальное имущество - материалдық мүлік
материальный - материалдық
материальный стимул - материалдық стимул
материальный учет - материал есебі, мате риал есебін 
алу 

материальные ценности - материалдық құн ды лықтар 
(заттай нысандағы, мүлік, тауар, зат түріндегі 
құндылықтар)

материальный чистый капи тал - материал дық таза 
капитал

материнская компания - негізгі компания, түп төркін 
компания

матиф - матиф (Париждегі қаржы құрал да ры ның 
мерзімді биржасы)

матрабаз - алып-сатар
матрица выпуска - шығарылым қалыптамасы
матрица вычислительная - есептеу қалып тамасы
матрица “доля рынка - рост рынка” - “на рық тың 
үлесі - нарықтың өсуі” қалыптамасы

матрица доходов - табыс қалыптамасы
матрица затрат - шығын қалыптамасы
матрица оценок - бағалау қалыптамасы
матричная структура управления - бас қа ру дың қа-
лып тамалық құрылымы (атқарымдық қағидат бо-
йынша құрылған басқару құ ры лы мы)

матричная торговля - қалыптамалық сауда (облига-
ция ларды айырбастау)

махинатор - алаяқ, жылпос, айла-шарғы жасаушы
махинация - алаяқтық, жылпостық, қулық-сұмдық, 
айла-шарғы (мақсатқа жетудің арамзалық тəсілі; 
арамы, айлалы, қара ниетті қылық)

махинация биржевая - биржалық айла-шарғы
махинация валютная - валюталық айла-шарғы
махинация закулисная - астыртын айла-шарғы
махинация с акциями - акциялармен жасалатын айла-
шарғы
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махинация с векселями - вексельдермен жасалатын 
айла-шарғы

махинация со счетами - шоттармен жасалатын айла-
шарғы 

махинация финансовая - қаржылық айла-шарғы
машина бухгалтерская - бухгалтерлік машина
машина вычислительная - есептеуіш машина
машина государственная - мемлекеттік машина
машина для аннулирования - күшін жою үшін 
жасалған машина

машина для обработки данных - деректерді өңдеуге 
арналған машина

машина для проверки и сорти ровки депозитов - 
депозиттерді тексеру мен сұрыптау үшін жасалған 
машина

машина для счета мо нет - мəнеттерді санау үшін 
жасалған машина

машина счетная - есептеуіш машина
машинно-ориентированная форма бухгалтер-
ского учета - бухгалтерлік есептің машиналық-
бағдарланған нысаны

машинно-счетная станция (МСС) - машина-есеп 
стансасы

машинно-счетное бюро (МСБ) - машина-есеп бюросы 
машинный платеж - машиналық төлем
МБО - MBO (ағылшынша “Management buy out” деген 
терминнің қысқартылған атауы - басшылықтың 
компанияны сатып алуы, фирма басшылығы үшін ак-
циялар пакетін сатып алу деген ұғымды білдіреді) 

“медведь” - “аю” (жаргон сөз: бағалы қағаз, облига-
ция, тауар бағамының не бағасының төмендеуін 
күйттейтін биржа алып-сатары) 

медведь защищенный - қорғалған аю (жаргон сөз)
медведь на рынке ценных бумаг - бағалы қағаздар 
нарығындағы аю (жаргон сөз)

медвежий рейд - аю жорығы (жаргон сөз: инвес тор-
дың көп акцияны шапшаң сату арқылы акциялар ба-
ға сы мен айла-шарғы жасауға тырысуы)

медвежий рынок - аюлар нарығы, кемімелі нарық (баға 
ұзақ кезең бойына төмендеп келе жатқан нарық)

медвежьи объятия - аюлар құшағы (бір компанияның 
екінші компанияға өзінің акцияларын сатып алу 
туралы ұсыныс жасауын қалайтындығын білдіріп 
өтініш жасауы) 

“медвежья атака” - “аю шабуылы”
“медвежья облигация” - “аю облигациясы”, “тіркел-
ме ген облигация” 

“медвежья позиция” - “аю айқындамасы”, “аю жай ға-
сымы” 

медвежья разница - аю айырмасы (опциондар на ры-
ғы ның бағалы қағаздар не тауарлар бағасының құл-
ды ра уынан пайда табуды көздейтін стратегиясы)

медиабайер / медиа-байер - медиабайер / медиа-байер, 
медиа-сатып алушы (бұқаралық ақпарат құ рал да-
рын да ғы жарнамалық алаңдарды сатып алушы: 
жар на ма лық өнімді ақпарат алаңдарында - теледи-
дарда, радиода, т.б. орналастырушы маман) 

медиатор - медиатор, делдал (халықаралық дауда дел-
дал ретінде əрекет ететін мемлекет)

медиация - медиация (халықаралық дауда дау ға қа-
тыс пай тын үшінші елдің арада жүруі)

медио - медио (айдың ортасы дегенді біл ді ре тін тер-
мин; биржа мəмілесінің орындалатын күні, өзара 
шарттың жойылатын күні)

медленная система инкассации чеков - чек терді 
инкассолаудың баяу жүйесі

медленное понижение цены - бағаның баяу төмендеуі
медленное приспособление цен - бағаның баяу бейім-
делуі 

медленное снижение курсов ценных бумаг- бағалы 
қағаздар бағамының баяу төмендеуі

медная монета - мыс мəнет, бақыр тиын
Меж американский банк развития - Американ ара-
лық даму банкі

межбанковская валютная биржа - банк аралық валю-
та биржасы 

межбанковская ин формация - банк аралық ақпарат
Меж банковская исследовательская организация - 
Банк аралық зерттеу ұйымы (Ұлыбритания)

меж банковская однодневная процентная ставка - 
банк аралық бір күндік пайыздық мөлшерлеме

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 про центная ставка покупателя - са-
тып алушының банк аралық пайыздық мөлшерлемесі

межбанковская процентная ставка продавца - 
сатушының банк аралық пайыздық мөлшерлемесі

межбанковская система компьютерных коммуника-
ций - банк аралық компьютерлік коммуникациялар 
жүйесі, банк аралық компьютерлік қатысым жүйесі

межбанковская система переводов денег - банк ара-
лық ақша аударымы жүйесі

межбанковская ссуда - банк аралық несие
меж банковская ставка предложения де позитов на 
денежном рынке Люк сембурга - Люксембургтің 
ақша нарығындағы депозиттер ұсынысының банк 
ара лық мөлшерлемесі (ЛЮКСИБОР)

меж банковская ставка предложения на денежном 
рынке Гонконга - Гонконгтің ақша нарығындағы 
ұсы ныстың банк аралық мөлшерлемесі

межбан ковская ставка предложения на денежном 
рынке Стокгольма - Стокгольмның ақша на ры ғын да-
ғы ұсыныстың банк аралық мөлшерлемесі (СТИБОР)

межбан ковская ставка предложения на денежном 
рынке Хельсинки - Хельсинкидің ақша нары ғын да-
ғы ұсыныстың банк аралық мөлшерлемесі

межбанковская ставка предложения на рынке депо-
зитов - депозиттер нарығындағы ұсыныстың банк 
ара лық мөлшерлемесі
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межбанковская ставка процента - банк аралық пайыз 
мөлшерлемесі

межбанков ские денежные расчеты - банк аралық 
ақша есебі, банк аралық ақшалай есеп айырысу

межбанковские платежные сис темы расчетных па-
лат - есеп айырысу палатасының банк аралық төлем 
жүйелері (ЧИПС)

межбанковские расчеты - банк аралық есеп айырысу
меж банковские сделки с федеральными резервны-
ми фондами - федералдық сақтық қормен банк ара-
лық мəміле

межбанковские ссуды - банк аралық несие
межбанковский - банк аралық
межбанковский валютный курс - банк аралық валю-
та бағамы

межбанковский валютный рынок - банк аралық ва-
люта нарығы

межбанковский депозит - банк аралық депозит (1. бір 
банкінің екінші банкідегі де по зи ті; 2. банктердің уа-
қыт ша бос қа ра жат ты қысқа мерзімді несие тү рін-
де келісіп орна лас тыруы) 

межбанковский кредитный рынок - банк аралық 
кредиттік нарық

межбанковский пере вод - банк аралық ау дарма
межбанков ский перевод денежных средств - ақша-
лай қаражаттың банк аралық аудармасы

межбанковский переводный документ - банк аралық 
аударма құжат

межбанковский рынок - банк аралық нарық (несие 
капиталдары нарығының буыны, мұнда несие ме ке-
ме ле рі нің уақытша бос ақшалай қаражаты тарты-
лып, банктердің өз арасында қысқа мерзімге банк 
ара лық депозиттер нысанында орналастырылады)

межбанковский рынок валютных опционов в Лон-
доне - Лондондағы валюталық опциондардың банк 
аралық нарығы

межбанков ский средний курс европейской валют-
ной единицы - еуропалық валюта бірлігінің банк 
ара лық орташа бағамы

межбанковский фонд - банк аралық қор
межбанковское компьютерное бюро - банк аралық 
компьютерлік бюро

межбанковское со глашение - банк аралық келісім
межбиржевой - биржа аралық
межбюджетные отношения - бюджет аралық қатынас
межвременное бюджетное ограничение - бюджетті 
уақыт аралығында шектеу, уақыт аралық бюджеттік 
шектеу

Межгосударственная экономическая организация - 
Мемлекет аралық экономикалық ұйым

межгосударственная экономическая помощь - үкі-
мет аралық экономикалық көмек

межгосударственное регулирование инфляции - ин-
фляцияны мемлекет аралық реттеу

межгосударственное соглашение - мемлекет аралық 
келісім (қос салық салуға қарсы бағытталған)

межгосударственные расче ты, осуществляемые 
центральными банками - орталық банктер жүзеге 
асыратын мемлекет аралық есеп айырысулар

межгосударственные финансово-промышленные 
группы - мемлекет аралық қаржы-өнеркəсіп топтары

межгосударственные фонды - мемлекет аралық қорлар
межгосударственный банк - мемлекет аралық банк
межгосударственный кредит - мемлекет ара лық кре-
дит (мемлекет қарызгер не несиегер ретінде əрекет 
ететін кредит қатынастары)

межгосударственный расчет - мемлекет ара лық есеп 
айырысу, мемлекет аралық есептесу

Межгосударственный экономический комитет - 
Мемлекет аралық экономикалық комитет

Межгосударственный экономический комитет эко-
номического союза - Экономикалық одақтың мемле-
кет аралық экономикалық комитеті 

междепозитарные отношения - депозитарий аралық 
қатынастар 

междепозитарный счет депо - депозитарий аралық 
депо шот 

междилерский брокер - дилерлер аралық брокер
междилерский рынок - дилерлер аралық нарық (об-
лигациялар мен жекелеген акция түрлерін биржаның 
сауда құжырасынан тыс дилерлер арасында теле-
фон арқылы сатып алу-сату нарығы)

междоставочная разница - жеткізу аралық айырма 
(фьючерстік не опциондық сауда тəсілі: екі шарт 
арасындағы баға айырмасынан пайда алу амалы)

международная акция - халықаралық акция
Международная ассоциация банков, специализиру-
ющихся на свопах - Своптарға (айырбасқа) ма ман-
дан ған банктердің халықаралық қауымдастығы

Междуна родная ассоциация камбистов - Ха лық ара-
лық камбистер қауымдастығы 

Международная ассоциация первич ных рынков 
ценных бумаг - Бағалы қа ғаз дар дың халықаралық 
бастапқы нарықтары қауымдастығы

Международная Ассоциация по комплаенсу - Ком-
плаенс жөніндегі халықаралық қауымдастық

Международная ассоциация по страхованию кре-
дитов - Несиені сақтандыру жөніндегі халықаралық 
қауымдастық

Международная ассоциация развития - Ха лық ара-
лық даму қауымдастығы

международная биржа - халықаралық биржа
международ ная валютная база - ха лық ара лық ва лю-
та лық база (алтын өндіруші елдер құрған)

междуна родная валютная единица - халық ара лық 
валюта бірлігі

международная валют ная единица, основанная на 
национальных валютах ряда стран - бірқатар ел-
дер дің ұлттық валюталарына негізделген ха лық ара-
лық валюта бірлігі

Меж дународная валютная конференция - Ха лық-
ара лық валюта конференция сы (Американ банктер 
қа уым дас тығы ұйым дастыратын)
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международная валютная ликвидность - ха лық-
ара лық валюта өтімділігі (ха лық ара лық, мемлекет 
ара лық сауда-эко но ми калық жəне несие-қаржы қа-
ты  нас та ры ның əріп тес-елдер үшін өзара қолайлы 
тө лем құ рал да ры мен қамтамасыз етілуі)

международная валютная система - халық ара лық 
валюта жүйесі

Международная валютно-кредитная организация - 
Халықаралық валюталық-кредит ұйымы

международная денежная биржа - халық ара лық ақша 
биржасы

международная денежная единица банка “Барклейз 
бэнк интернэшенл” - “Барклейз бэнк интернэшенл” 
банктің халықаралық ақша бірлігі (Ұлыбритания)

международная денежная единица - халық ара лық 
ақша бірлігі

международная денежная едини ца банка “Бар-
клейз” - “Барклейз” банкінің ха лық ара лық ақша 
бірлігі

междуна родная депозитная расписка - ха лық аралық 
депозиттік қолхат

Международная доверительно-инвестиционная 
корпорация Китая - Қытайдың ха лық ара лық се нім-
гер лік-инвестициялық корпорациясы

Международная исламская торгово-финансовая 
корпорация - Халықаралық ислам сауда-қаржы кор-
порациясы

Международная исследовательская группа бухгал-
теров - Бухгалтерлердің халықаралық зерттеушілер 
тобы

Международная компания европейских банков - Еу-
ропа банктерінің халықаралық компаниясы

Международная компенсационная биржа - Халық-
ара лық өтемдік биржа

Международная конвенция по борьбе с подделкой 
денежных знаков - Жалған ақша белгілерін жасауға 
қарсы күрес жөніндегі халықаралық келісімшарт

международная компьютерная сеть - ха лық аралық 
компьютер желісі

международная кредитно-финансовая дея тельность 
- халықаралық кредит-қаржы қызметі

международная ликвидность - халықаралық өтімділік 
(өтемпаздық)

Международная межбанковская система передачи 
информации и совершения платежей - Ақпарат 
беру мен төлем төлеудің халықаралық банк аралық 
жүйесі

международная миграция капитала - ка пи тал дың 
халықаралық миграциясы (меншік иесіне табыс 
əкелетін қаражатты шетелде орналастыру)

международная облигация - халықаралық облигация
Между народная организация по вопросам торговли 

- Сауда мəселелері жөніндегі ха лық ара лық ұйым
Международная организация по стандартизации - 
Халықаралық стандарттау жөніндегі ұйым

международная платежная система - халық ара лық 
төлем жүйесі

Международная расчетная товарная палата - Ха-
лық ара лық есеп айырысу тауар палатасы

международная сделка - халықаралық мəміле
международная система кредитных карточек «Мас-
теркард» - “Мастеркард” кредит карточкаларының 
ха  лықаралық жүйесі

Международная служба автоматической котировки 
национальной ассоциации биржевых дилеров - 
Биржа дилерлері ұлт тық қауымдастығының автомат-
ты əдіспен халықаралық баға белгілеу қызметі

Между народная срочная биржа - Халық ара лық мер-
зімді биржа

Международная стандартная торговая классифика-
ция - Халықаралық стандарттық сауда сыныптамасы

международная статистика цен - халықара лық баға 
статистикасы

международная счетная единица - халықара лық 
санақ өлшемі

международная товарная биржа - халықара лық тауар 
биржасы

Международная товарная расчетная палата - Ха-
лық аралық тауарлай есеп айырысу палатасы

международная торговая связь - халықара лық сауда 
байланысы

международная торговая сделка - халықара лық сауда 
мəмілесі

Международная торговая палата - Халық ара лық сау-
да палатасы

международная торговля - халықаралық сауда 
(халықаралық тауар-ақша қа ты нас та ры ның 
жүйесі, əлемнің барлық елдерінің сырт қы сауда-
сынан қалыптасады; көзге кө рі не тін жəне көзге 
көрінбейтін экспорт пен импорт жиынтығы)

Международная федерация бухгалтеров - Халық ара-
лық бухгалтерлер федерациясы

Международная федерация фондовых бирж - Халық-
аралық қор биржалары федерациясы

Меж дународная финансовая корпорация - Халық-
ара лық қаржы корпорациясы

Международная финансовая корпорация - Халық-
ара лық қаржы корпорациясы 

Междуна родная фондовая биржа - Халықаралық қор 
биржасы (Ұлыбритания)

Международная фондовая биржа Соединенного Ко-
ролевства и Ирландии - Құрама Корольдік пен Ир-
лан дия ның халықаралық қор биржасы

международная ценная бумага на предъявителя - 
ұсынушыға арналған халықаралық бағалы қағаз

международ ная цепь факторинговых компаний - 
факторингілік компаниялардың халықаралық тізбегі

международная экономическая безопасность - 
халықаралық экономикалық қа уіп сіз дік

международная экономическая интеграция - 
халықаралық экономикалық бірігу

международная электронная система обслуживания 
операций на рынке еврооблигаций - еурооблига-
циялар нарығында опе ра цияларға қызмет көрсету 
жү йе сі нің халықаралық электрондық жүйесі
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Международное агентство по инвестиционным 
гарантиям - Инвестициялық ке піл дік тер жөніндегі 
халықаралық агенттік

международное банковское дело - халықара лық банк 
ісі

международное двойное налогообложение - халық-
ара лық қосарланған салық салу, халықаралық қос 
са лық салу (бір мезгілде салық салудың екі жүйесін 
қол дану, бір табысқа түрлі елдерде ұқсас салық салу)

международное депозитное свидетельство - халық-
ара лық депозиттік куəлік

Международное исламское рейтинговое агентство - 
Халықаралық ислам рейтингілік агенттігі 

Международное налоговое право - Халықара лық са-
лық құқығы

международное налогообложение - халықара лық са-
лық салу

Международное объединение банков “Виза” - Ха-
лық ара лық “Виза” банктер бірлестігі (жол чек те рі-
мен жəне несие карточкаларымен есеп айырысуды 
жетілдіру үшін құрылған)

международное патентно-лицензионное соглашение 
- халықаралық патенттік-ли цен зия лық келісім

международное право - халықаралық құқық
Международное соглаше ние о введении сис темы 
специаль ных прав заимствования - Арнаулы өзара 
қарыз құқықтары жүйесін енгізу туралы ха лық ара-
лық келісім (1970 ж.)

Международ ное соглашение по экспортным кре-
дитам с официальной поддержкой - Ресми қолдауы 
бар экспорттық несиелер жөніндегі халықаралық ке-
лі сім (бəтуа)

международное сообщество - халықаралық қоғам дастық
международное сотрудничество в области страхо-
вания и перестрахования - сақ тан ды ру жəне қай та 
сақ тан дыру са ла сын да ғы халықаралық ын ты мақ-
тастық

меж дународное сотрудничество в сфере валютных 
отношений - валюталық қа ты нас тар аясындағы 
халықаралық ынтымақтастық

международное сотрудничество на компенсаци-
онных началах - өтемдік негіздегі халықаралық 
ынтымақтастық

международное товарищество - халықаралық серік-
тестік

международное финансирование - халықара лық қар-
жы ландыру

между народное финансовое учреждение - ха лық ара-
лық қаржы мекемесі

международное экономическое право - ха лық аралық 
экономикалық құқық

международное экономическое сотрудничество - ха-
лықаралық экономикалық ын ты мақ тастық

международные акции - халықаралық акциялар
международные банковские группировки - халық-
ара лық банк топталымдары, ха лық ара лық банктердің 
топтасуы

международные банковские зоны - халық ара лық 
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 - халықара-
лық валюталық қатынастар

междуна родные валютные резервы - халық аралық 
валюталық сақтық қорлар

международные валютные ресурсы - халық аралық 
валюталық ресурстар

международные деньги - халықаралық ақша
международные договоры купли-продажи - халық-
ара лық сатып алу-сату шарттары

международные долги - халықаралық борыштар
международные займы - халықаралық қарыз
международные кредитно-финансовые отношения - 
халықаралық несие-қаржы қа ты насы

международные кредитные отношения - ха лық ара-
лық кредит қатынасы

международные кредитные союзы - халық аралық 
кредит одақтары

международные кредиты - халықаралық кредит (несие)
международ ные ликвидные средства - ха лықаралық 
өтімді қаражат

международные налоговые отношения - ха лық ара-
лық салық қатынастары

международные налоговые соглашения - ха лық ара-
лық салық келісімдері

международные нормы бухгалтерского учета - бух-
гал терлік есептің халықаралық нормалары

международные об лигации - халықаралық облига-
циялар

международные обменные операции - ха лық аралық 
айырбас операциялары

международные обязательства - халық ара лық мін дет-
темелер

международные переводы по системе 8\\ТҒТ - 8\\
ТҒТ халықаралық жүйесі бойынша аударымдар

международные платежи - халықаралық тө лем дер
международные платежные соглашения - ха лық ара-
лық төлем келісімдері

международные платежные средства - ха лық аралық 
төлем қаражаты, халықаралық тө лем құралдары

международные правила аудита - ха лық ара лық аудит 
ережелері

международные расчеты - халықаралық есеп айыры-
су, халықаралық есептесу

международные резервные активы - ха лық аралық 
сақтық қор активтері

международные резервы - халықаралық сақ тық қорлар
международные системы перевода денег - ха лық ара-
лық ақша аударымы жүйесі

международные соглашения - халықаралық келі сім дер
международные стандарты бухгалтерского учета - 
ха лық ара лық бухгалтерлік есеп стандарттары
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международные счетно-денежные единицы - халық-
ара лық шот-ақша өлшемі

международные счетные единицы - халық ара лық 
шот өлшемі, халықаралық шот бір ліктері

международные тендеры - халықаралық тендерлер
международные товарные номенклатуры - халық-
ара лық 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 - ха лық аралық 
қаржы орталықтары

Международные фонды - халықаралық қорлар
Международные фонды Европейского Сою за - Еуро-
па Одағының халықаралық қорлары 

международные ценные бумаги - халық ара лық баға-
лы қағаздар

международные экономические классификации - 
халықаралық экономикалық сыныптамалар

международные экономические организации - ха-
лық аралық экономикалық ұйымдар

международные экономические отношения - ха лық-
аралық экономикалық қарым-қатынас

международный аукцион - халықаралық аукцион
международный банк - халықаралық банк
Международный банк развития - Халықара лық даму 
банкі

Международный банк реконструкции и развития 
(МБРР) - Халықаралық жаңғыру жəне даму банкі

Международный банк экономического сотрудниче-
ства (бывший СЭВ) - Ха лық ара лық экономикалық 
ынтымақтастық банкі (бұ рынғы Экономикалық өзара 
көмек кеңесі)

Международный банк экономического сотрудниче-
ства - Халықаралық экономикалық ынтымақтастық 
банкі

международный банк, действующий на территории 
ряда государств - бірқатар мемлекеттердің ау ма ғын-
да əрекет ететін халықаралық банк

международный банковский кредит, предоставляе-
мый небольшой группой учреждений - аздаған ме-
кемелер тобы беретін халықаралық банк кредиті

международный билль о правах человека - адам құ-
қық тары туралы халықаралық билль (адам құ қық та-
ры туралы халықаралық құжат)

международный бухгалтерский стандарт - халық ара-
лық бухгалтерлік стандарт

международный валютный клиринг - ха лық аралық 
валюталық клиринг

междуна родный валютный кризис - ха лық аралық 
валюта дағдарысы

междуна родный валютный порядок - халық аралық 
валюта тəртібі

международный валютный рынок - халық аралық 
валюта нарығы

Международный валютный фонд - Халық аралық ва-
люта қоры

Международ ный взаимный фонд - Халық аралық 
өзара қарыз қоры

международный евро долларовый рынок - халық ара-
лық еуродоллар нарығы

международный заем - халықаралық қарыз
международный золотой пул - халықаралық алтын 
пулы (1961-1968 жылдар)

международный золотой стандарт - халық аралық ал-
тын стандарты

международный идентификацион ный номер акции 
- акцияның халықаралық сəй кес тен діру нөмірі

Международный инвестиционный банк - Ха лық ара-
лық инвестициялық банк

международный инвестор - халықаралық инвестор
Международный институт государственных финан-
сов - Халықаралық мемлекеттік қаржы институты

Междуна родный институт сберегательного дела - 
Халықаралық жинақ ақша ісі институты

Международный институт сберегательных касс - 
Халықаралық жинақ кассалары институты

Международный исламский финансовый рынок - 
Халықаралық ислам қаржы нарығы

Международный клиринговый союз - Халықаралық 
клирингілік одақ

Международный коммерческий арбитражный суд - 
Халықаралық коммерциялық төрелік сот

международный консорциум - халықаралық консор-
циум

Международный кооперативный банк - Халық ара-
лық кооперативтік банк

международный кредит - халықаралық кредит (несие)
международный кре дитор - халықаралық несиегер
международный кризис задолженности - халық ара-
лық берешек дағдарысы

международный лизинг - халықаралық лизинг 
международный листинг - халықаралық листинг 

(компания акцияларын түрлі елдердің биржала-
рында бағасы ресми түрде белгіленетін бағалы 
қағаздардың тізіміне енгізу тəжірибесі)

международный монетный рынок - халық аралық 
мəнет нарығы

международный независимый аудит - ха лық аралық 
тəуелсіз аудит

Международный пакт о гражданских и политиче-
ских правах - Азаматтық жəне саяси құқықтар тура-
лы халықаралық пакт

Международный пакт об экономических, социаль-
ных и культурных правах - Эко но ми калық, əлеу-
мет тік жəне мəдени құқықтар туралы ха лық ара лық 
пакт

международный рейтинговый код - халық ара лық 
рейтингілік код

международный ры нок - халықаралық нарық
международный рынок акций - халықаралық акция-
лар нарығы
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международный рынок капитала - халық ара лық ка-
питал нарығы

международный рынок кредитов - халық ара лық кре-
дит нарығы

международный рынок облигаций - халық ара лық об-
лигациялар нарығы

международный рынок ссудного капитала - 
халықаралық несие капиталының нарығы

международный рынок страхования- халық аралық 
сақтандыру нарығы

международный свободный рынок золота - халық-
ара лық еркін алтын нарығы 

Международный союз по публикации таможенных 
тарифов - Кеден тарифтерін жариялау жөніндегі ха-
лық аралық одақ

Международный союз страховщиков кредитов - 
Кре дитті сақтандырушылардың ха лық аралық одағы

Международный союз страховщиков кредитов и 
инвестиций - Кредит пен инвестицияны сақ тан ды-
ру шы лар дың халықаралық ода ғы (Берн одағы)

международный ссудный капитал - халық ара лық не-
сие капиталы

международный стандарт - халықаралық стандарт
международный стандарт аудита - халық ара лық ау-
дит стандарты

международный стандарт бухгалтерского учета - 
халықаралық бухгалтерлік есеп стандарты

международный стандарт финансовой отчетности 
- қаржы есеп-қисабының халық аралық стандарты, 
халықаралық қаржы есеп-қисабының стандарттары

Международный статистический институт - Халық-
аралық статистикалық институт

Международный статистический фонд - Ха лық ара-
лық статистикалық қор

международный счет - халықаралық шот
международный торговый арбитраж - ха лық аралық 
сауда төрелігі

междуна родный торговый сертификат - ха лық ара-
лық сауда сертификаты

Международный торговый центр - Ха лық аралық сау-
да орталығы 

международный финансовый капитал - ха лық ара-
лық қаржы капиталы

Международный финансовый центр - Ха лықаралық 
қаржы орталығы

Международный фонд развития сельского хозяй-
ства - Халықаралық ауыл ша руа шы лы ғын дамыту 
қоры

международный экономический договор - ха лық ара-
лық экономикалық шарт

междусоюзнические долги - одақ аралық борыш, 
одақ тар арасындағы арасындағы борыш

межличностный контакт с клиентом - тапсырыскер-
мен жеке тұлға аралық байланыс

межобластная банковская деятельность - облыс ара-
л ық банк қызметі 

Межокруж ной расчетный фонд (для клиринговых 
расчетов между федеральными резерв ными бан-
ками США) - Округ аралық есеп айырысу қоры 
(АҚШ-тың фе де ралдық сақтық қор банктері ара-
сында клирингілік есеп айырысу үшін)

межоперационный период - операция аралық кезең
межотраслевой баланс - сала аралық теңгерім 
межотраслевые зачеты - сала аралық есепке алу
Межправительственная рабочая группа экспертов 
по международным стандартам учета и отчетно-
сти центра транснациональных корпораций ООН 
- БҰҰ-ның Ұлт аралық корпорациялар орталығының 
халықаралық есеп пен есептеме стандарттары жө нін-
де гі сарапшыларының үкімет аралық жұмыс тобы

межправительственные займы - үкімет ара лық қарыз
межправи тельственные финансовые от но ше  ния - 
үкімет аралық қаржы қа ты нас та ры

межрайонная операция - аудан аралық операция 
межрайонная операция по переводу денег - ақша ау-
дару жөніндегі аудан аралық операция 

межрегиональные расчеты) - аймақ аралық есеп айы-
рысу, өңір аралық есеп айырысу

межрегиональный биржевой союз - аймақ аралық 
биржа одағы

межрегиональный специализированный чековый 
аукцион - аймақ аралық ма ман дан ды рылған чектік 
аукцион

межреспубликанские запасные фонды - рес публика 
аралық қорлар

Межреспубликанский координационный комитет - 
Республика аралық үйлестіру комитеті

межреспубликанский механизм управления - 
респуб лика аралық басқару тетігі

межрыночная разница - нарық аралық айырма
межрыноч ная торговая система - нарық аралық сау-
да жүйесі (АҚШ биржаларын байланыстырушы 
компьютерлік жүйе)

межрыночный спред - нарық аралық спред
межфилиальные обороты - филиал аралық айналым
межфилиальные расчеты - филиал аралық есеп айы-
рысу

межфирменные пакеты акций - акциялардың фирма 
аралық пакеттері

межфирменный кредит - фирма аралық кредит (несие)
межфир менный рынок депозитов - фирма аралық 
депозиттер нарығы

межфондовый перевод денежных средств - қор ара-
лық ақшалай қаражат аударымы 

межштатная банковская деятельность - штат аралық 
банк қызметі 

мезанин - мезанин (жаргон сөз: 1. жаңа компанияны 
қаржыландырудың аралық деңгейі; 2. кейбір қаржы 
үдерістеріндегі аралық сатының атауы)

мезанинная группа - мезаниндік топ (кепілдік беруші 
топтың мүшелері)

мейсир - мейсир / жалдаптық, алып-сатарлық (араб. 
“күш-жігер жұмсамай пайда табу” дегенді біл ді ре-
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ді; жалдаптық пен құмар ойындарға салынған ты-
йым. Шын мəнінде жалдаптық қылықтың кез келген 
кө  рі нісі) 

мексиканское песо - Мексика песосы
мелиоративный кредит - мелиоративтік несие
мелкая монета в Великобри тании - Ұлы бри та ния да-
ғы ұсақ мəнет (ондық жүйеге көш кен ге дейін)

мелкая облигация - ұсақ облигация (атаулы құны 
100 долларлық)

мелкая разменная монета - ұсақ айырбас мəнеті
мелкая ссуда - ұсақ несие
мелкие акции - ұсақ акция
мелкие деньги - ұсақ ақша (ұйым ұсақ шы ғын дар ды 
өтеу үшін ұстайтын аздаған тиын-тебен ақша)

мелкие купюры - ұсақ купюра
мелкие расходы - ұсақ шығын
мелкий вклад - ұсақ салым
мелкий вкладчик - ұсақ салымшы
мелкий депозит - ұсақ депозит
мелкий долг - ұсақ борыш
мелкий инвестор - ұсақ инвестор
мелкий собственник - ұсақ меншік иесі
мелкий спекулянт - ұсақ алып-сатар
мелкономинальный срочный депозит - атаулы мер-
зім ді ұсақ депозит 

ме лочь - ұсақ ақша
меморандум - меморандум (1. саудада: қай сы бір мə-
се ле туралы хабарламадан тұратын еске салу хаты, 
жазбасы; 2. қайсыбір мəселе жөніндегі баян дау хат, 
жазба, қызмет ба бын дағы анықтама 3. сақ тан ды-
ру да: полистерде сақтандырылмайтын қауіптердің 
тізбесі)

меморандум ассоциации - қауымдастық меморандумы
меморандум аукционный - аукцион меморандумы
меморандум голубого неба - көгілдір аспан меморан-
думы (АҚШ-тың қор нарығында андеррайтерлердің 
сенімгерлері дайындайтын меморандум)

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 раз мещении ценных бумаг - ба ға лы 
қағаздарды орналастыру туралы меморандум

меморандум о соглашении - келісім туралы меморандум
меморандум размеще ния - орналастыру меморандумы
меморандум страховой - сақтандыру меморандумы
меморандум удовлетворения требований - талаптар-
ды қанағаттандыру меморандумы

мемориал - мемориал (бухгалтерлік опе ра ция лар дың 
күн сайынғы жазбаларына арналған бухгалтерлік 
кітап)

мемориальная проводка - мемориалдық өт кіз бе (жазба)
мемориально-ордерная форма бухгалтерского учета 

- бухгалтерлік есептің ме мо риал дық-ордерлік нысаны
мемориально-ордерная форма счетоводства - есеп-
ші ліктің мемориалдық-ордерлік нысаны

мемориальные документы - мемориалдық құжаттар
мемориальный ордер - мемориалдық ордер (ша руа-
шы лық операцияны тиісті бух гал тер лік шотқа жазу 
қажеттігі көрсетілген бухгалтерлік құжат)

мена - айырбас (азаматтық құқықта: екі тарап ара-
сында бір тараптың мүлкі екінші тараптың мүлкіне 
айырбасталатын шарт; сатып алу-сату шартына 
ұқсас) 

мена акций - акцияларды айырбастау, акциялар айыр-
басы

менеджер - менеджер (1. жалдамалы кə сіп қой бас қа-
ру шы; 2. тауарлар өндірісі мен айналысын басқару 
жөніндегі маман, бас қа ру шы; 3. капиталдар на ры-
ғын да облигациялық қа рыз хаттар шығарумен жəне 
таратумен айналысатын банк синдикаттары то-
бы ның басқарушы тобына қатысушы)

менеджер банка - банк менеджері
менеджер денежной позиции - ақша жайға сы мының 
менеджері

менеджер доверительного фонда - сенім гер лік қор 
менеджері

менеджер инвестици онного банка - инвести циялық 
банк менеджері

менеджер по взысканию платежей - төлем дерді өн ді-
ріп алу жөніндегі менеджер

менеджер по отношениям с клиентами - тапсырыс-
кер лермен қатынас жөніндегі менеджер

менеджер по свя зям с клиентами - клиенттермен бай-
ланыс жөніндегі менеджер

менеджер по управлению ценных бумаг - ба ға лы қа-
ғаз дарды басқару жөніндегі менеджер

менеджер программы - бағдарлама менеджері
менеджер страховой компании - сақтандыру ком па-
ния сы ның менеджері

менеджер фондовый - қор менеджері
менеджерская плата - менеджерлік төлемақы
менеджерский счет - менеджерлік шот
менеджеры - менеджерлер (1. компания, кəсіпорын, 
банк басшылығының құрамы; 2. капиталдар на ры-
ғын да облигациялық қарыздарды шығарушы жəне 
орналастырушы банк синдикаттарын басқарушы 
топ қа қатысушылар)

менеджмент - менеджмент (1. басқару, өн ді ріс ті бас-
қа ру; 2. өндірісті басқару қа ғи да ла ры ның, əдіс те-
рі нің, құралдары мен түр ле рі нің жиынтығы; 3. өн-
ді ріс тік қыз мет үде рі сінде адамдардың қарым-қа-
ты на сын, тұ ты ну шылардың өндірушілермен өзара 
байланысын басқару туралы ғылым)

менеджмент банковский - банк менеджменті
менеджмент инвестиционный - инвестициялық ме-
неджмент

менеджмент инновационный - инновациялық 
менедж мент

менеджмент кадровый - кадрлық менеджмент
менеджмент маркетинга - маркетинг менеджменті
менеджмент организационный - ұйымдық менедж-
мент
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менеджмент стратегический - стратегиялық менедж-
мент

менеджмент финансовый - қаржы менеджменті
меновая стоимость - айырбас құны
меновая стоимость поставленных товаров - жет кі-
зіл ген тауарлардың айырбастау құны

меновая торговля - айырбас сауда
меновый банк - айырбас банкі
меньшинство акций - акциялардың азшылығы
меню финансовое - қаржы мезіреті
меняла - айырбасқор, айырбастампаз, айыр бас шы 

(1. банкирлердің ізашарлары; 2. ше тел ақшасын 
жер гі лік ті ақшаға айыр бас  тау  ға маманданған, тө-
лем төлеуге дел дал дық қыз мет көрсеткен; 3. ақша 
майдалаумен немесе алмастырумен айналысушы 
тұл ға )

меняльная контора - айырбас кеңсесі (ақыға ақша, 
валюта айырбастаумен айналысатын мекеме)

менять деньги - ақша айырбастау
мера - 1) өлшем бірлігі; 2) əлдебір шараны жү  зе  ге асы-
ру құралы; 3) бірнəрсенің көріну шегі

мера в рамках кредитной политики - несие саясаты 
шеңберіндегі шара

мера вмешательства - араласу шарасы
мера денежной мас сы в обращении - айна лыс тағы 
ақша жиыны өлшемі

мера, определенная законом - заңмен айқындалған 
шара

мера поддержания кур са - бағамды қолдау шарасы
мера стоимости - құн өлшемі (ақша ат қа рым да ры ның 
бірі, баға өлшенетін жəне бух гал тер лік есеп жүр гі-
зі ле тін бірлік)

мера экономической политики - экономи ка лық сая-
сат шарасы

мероприятия - іс-шаралары 
мероприятия контрольные - бақылау іс-ша ралары
мероприятия налоговой политики - салық сая са ты-
ның іс-шаралары

мероприятия по девальвации - құн сыз дан ды ру жө-
нін  дегі іс-шаралар

мероприятия по контракту - келісімшарт жөніндегі 
іс-шаралар

мероприятия по социальной защите населения - 
халықты əлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шаралар

мероприятия по социальной помощи - əлеу мет тік 
көмек көрсету жөніндегі іс-шаралар

мероприятия правительственные - үкіметтік іс-
шаралар

мероприятия экономические - экономикалық іс-
шаралар

“мертвая рука” - “өлі қол”, “жансыз қол” (сенім қоры 
құрылтайшысының немесе көп жыл бұрын қайтыс 
болған байқаушының мүлкін ұзақ жыл бойына ие-
ле ніп келеді жəне сенім қорының құрылтайшысы 
немесе байқаушы көздей алмаған мəн-жайларға 
байланысты сенім қорының шарттарымен қарама-
қай шы лық қа түскен тірі жеке тұлғаларға немесе 

ұйым дар ға қатысты пайдаланылады дегенді біл ді-
ре тін термин)

мертвые активы - өлі активтер
“мертвый долг” - “өлі борыш” (күнделікті қа жет ті-
лік ті қанағаттандырумен байланысты пайда бол-
ған, қандайда болсын активпен қамтамасыз етіл ме-
ген борыш)

“мертвый” залог - “өлі” кепілзат (дер кезінде сатып 
алынған кепілпұл дегенді білдіретін тіркес)

меры административные - əкімшілік шаралар
меры антидемпинговые - демпингіге қарсы шаралар
меры антиинфляционные - инфляцияға қар сы ша-
ралар

меры банковского воздействия - банкінің ықпал ету 
шаралары

меры банковского воздействия в процессе контроля 
за качеством - банкінің сапаны бақылау ба ры сын да-
ғы ықпал ету шаралары

меры банковского воздействия в процессе контроля 
за товарностью расчетных документов - банктің 
есеп айырысу құжаттарының сапалылығын бақылау 
барысындағы ықпал ету шаралары

меры банковского воздействия при нарушении до-
говорной дисциплины - шарт тəртібі бұзылғанда 
банкінің ықпал ету шаралары

меры банковского воздействия при нарушении по-
рядка оформления расчетных документов - есеп 
айырысу құжаттарын ресімдеу тəртібі бұзылғанда 
банкінің ықпал ету шаралары

меры воздействия - ықпал ету шаралары
меры действенные - пəрменді шаралар
меры дефляционные - дефляциялық шаралар
меры дискриминационные - кемсіту шаралары
меры дисциплинарного взыскания - тəр тіп тік жаза 
қолдану шаралары

меры дисциплинарные - тəртіптік шаралар
меры законные - заңды шаралар
меры законодательные - заңнамалық шаралар
меры защитные - қорғаныш шаралары
меры защиты - қорғау шаралары
меры к устранению выявленных нарушений фи-
нансовой дисциплины, порядка бухгалтерского 
учета и незаконного расходования средств - анық-
тал ған қаржы тəр ті бі нің, бухгалтерлік есеп тəртібінің 
бұ зы луын жəне қаражаттың заңсыз жұмсалуын жою 
шаралары

меры компенсирующие - есесін өтеу шаралары
меры контроля, основанные на законе - заң ға негіз-
дел ген бақылау шаралары

меры корректировочные - түзету шаралары
меры “морального” принуждения - “ағлақ тық” мəж-
бүр леу шаралары

меры неэффективные - тиімсіз шаралар
меры ограничительные - шектеу шаралары
меры, определенные законом - заңмен ай қын далған 
шаралар

меры ответные - жауап шаралар
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меры по борьбе с коррупцией - жемқорлыққа қарсы 
күрес шаралары

меры по борьбе с рэкетом - рэкетке қарсы кү рес ша-
ралары

меры по взысканию подлежащих уплате налогов 
- төленуге тиісті салықтарды өндіріп алу жөніндегі 
шаралар

меры по возмещению причиненного ущерба хозяй-
ствующими субъектами - ша руа шы лық жүргізуші 
субъектілер кел тір ген зиян ның орнын толтыру жө-
нін де гі шаралар

меры по защите компа нии от враждебного погло-
щения - 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 жө нін-
де гі 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 ұйым дас-
ты ру жөніндегі шаралар

меры по организации сбыта - өткізімді ұйымдастыру 
жөніндегі шаралар

меры по охране труда - еңбекті қорғау жө нін де гі ша-
ралар

меры по стабилизации экономики - экономиканы тұ-
рақ тандыру жөніндегі шаралар

меры по технике безопасности - қауіпсіздік техника-
сы жөніндегі шаралар

меры по устранению выявленных недостатков и 
нарушению - анықталған жетіспеушіліктер мен жол-
сыз дық тарды жою жөніндегі шаралар

меры поощрения - көтермелеу шаралары
меры практические - практикалық шаралар
меры предупредительные - ескерту шара лары
меры принудительного взыскания налоговой задол-
женности - 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 шара-
лары

меры социальной защиты - əлеуметтік қор ғау шара-
лары

меры, стимулирующие инвестиции - инвестициялар-
ды ынталандыру шаралары

меры, стимулиру ющие капиталовложения - күрделі 
жұмсалымға ынталандыратын шаралар

меры финансового давления - қаржылық қы сым ша-
ралары

меры чрезвычайные - төтенше шаралар
меры эффективные - тиімді шаралар 
меса - меса (Еуропаның жеті банкі негізінде ЭКЮ-мен 
өзара клирингілік есеп айырысу жүйесі)

местная валюта - жергілікті валюта (елдің ұлт тық 
валютасы)

местная цена - жергілікті баға
местное отделение банка - банктің жергілікті бө лім-
шесі

местное платежное поручение - жергілікті тө лем тап-
сырмасы

местные клиринговые докумен ты - жер гі лік ті кли-
рин гілік құжаттар

местные кредитные инструменты обращения - ай-
на лыстың жергілікті несие құ рал да ры

местные налоги - жергілікті салықтар (мөл шер ле ме сін 
мемлекеттік биліктің өкі лет ті органдары бел гі лей-
тін, салық сомасы мемлекеттік биліктің жергілікті 
ор ган да ры ның кірісіне түсетін жəне солар жұм сай-
тын салықтар мен алымдар)

местные органы - жергілікті органдар
местные органы власти - жергілікті билік органдары
местные органы государственной власти и управ-
ления - мемлекеттік жергілікті өкімет пен басқару 
органдары

местные платежные документы - жергілікті төлем 
құжаттары

местные расчеты - жергілікті есеп айырысу
местные сборы - жергілікті алым
местные торги - жергілікті сауда-саттық
местные финансовые органы - жергілікті қаржы ор-
гандары

“местный” - “жергілікті” (өз есебінен сауда жасайтын 
биржашы)

местный агент по сбыту - өткізу жөніндегі жергілікті 
агент

местный банк - жергілікті банк
местный банк, обслу живающий небольшой насе-
ленный пункт - шағын елді мекенге қызмет көр се ту-
ші жергілікті банк

местный бюджет - жергілікті бюджет (жергілікті би-
лік органдары басқаратын əкімшілік-аумақтық бір-
лік тер дің бюджеті)

местный валютный рынок - жергілікті валюта нарығы
местный вексель - жергілікті вексель
местный контролируемый рынок золота - бақы ла на-
тын жергілікті алтын нарығы

местный рынок - жергілікті нарық, жергілікті базар
местный рынок золота - жергілікті алтын нарығы
местный свободный рынок золота - жергі лік ті еркін 
алтын нарығы

местный счет - жергілікті шот
местный уполномоченный орган по бюджетному 
планированию - бюджетті жоспарлау жөніндегі жер-
гі лік ті уəкілетті орган

местный уполномоченный орган по исполнению 
бюджета - бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уə-
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кі лет ті орган (тауар не қор биржасына мүшелікті 
біл ді ре тін термин)

место - орын, жер (тауар не қор биржасына мүше лік-
ті білдіретін термин)

место активной торговли на товарной бирже - тауар 
биржасындағы белсенді сауда орны

место арбитража - арбитраж орны, төрелік сот орны
место безопасного хране ния ценностей в банке - 
құн ды лықтарды банкте қауіпсіз сақ тау орны

место бизнеса - бизнес орны
место брокерское - делдалдық орын, делдал орны
место внебиржевых операций - биржадан тыс опера-
циялар жасалатын орын

место возникновения затрат - шығынның пайда бол-
ған жері

место выдачи векселя - вексель беретін орын
место выпуска ценных бумаг - бағалы қағаз дар шыға-
рылатын жер

место заключения контракта - келісімшарт жаса сыл-
ған жер

место исполнения должником платежного обяза-
тельства - борышкердің төлем мін дет те ме сін орын-
дайтын жері

место на бирже - биржадағы орын
место на фондовой бирже - қор биржа сын да ғы орын
место оплаты долга - борыш төленетін жер
место опротестования векселя - вексельге на ра зылық 
білдіретін жер

место платежа - төлем төленетін жер
место платежа по векселю - вексель бойынша төлем 
төленетін жер

место погашения - өтем жері
место поставки - жеткізілім жері
место пребывания - келген жер
место предъявления векселя - вексель ұсы ны латын 
жер

место проживания - тұрғылықты жері
место регистрации - тіркелетін жер, тіркеу орны
место торговли неходовы ми акциями - өтімсіз акция-
лармен сауда жасалатын жер

место торговли определенным ви дом акций - акция-
лардың белгілі бір түрімен сауда жасайтын жер

место уплаты акциза - акциз төленетін жер
место уплаты налога - салық төленетін жер
место управления - басқару орны
местожительство - тұрғылықты мекен, тұр ғы лықты 
жері

местожительство временное - уақытша тұр ғы лықты 
мекені 

местожительство постоянное - тұрақты тұр ғы лықты 
мекені

местонахождение - орналасқан жері, тұрған жері, 
тұрған орны

местонахождение залога - кепілзаттың ор на лас қан 
жері

местонахождение от деления банка - банк бөлімшесі 
орналасқан жер

местонахождение собственности - меншіктің орна лас-
қан жері

местонахождение фирмы - фирманың тұрған орны 
местонахождение юридического лица - заң ды тұлға-
ның орналасқан жері 

местопребывание - келген жері, тұрған жері, тұрақ та-
ған мекені

местопребывание официальное - ресми тұр ған орны
месторождение - кен орны, кен көзі, кеніш
месторождение золота (золотое) - алтын кеніші
месяц - ай (уақытты күн күнтізбесі бойынша есептеу 
бірлігі, өлшемі, жылдың он екіден бір бөлігіне тең, 
30 тəуліктік мерзім)

месяц ближайший - жуық ай, жуықтағы ай (фью черс-
тік мəміле немесе фьючерстік ке лі сім шарт қа оп-
цион жасалатын таяудағы ай)

ме сяц выполнения срочных контрактов - мерзімді 
келісімшарттар орындалатын ай

месяц заключения сроч ной 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 фью черсному контракту - фью-
черс тік келісімшарт бойынша жеткізілім айы (бир-
жада)

месяц “спот” - “спот” айы (фьючерстік келісімшарт 
бойынша сатып алынған та уар лар жеткізіле бас-
тайтын ай)

месяцы активные - белсенді айлар (1. бир жа лық сау-
да шоғырландырылған жеткізілім айлары; 2. сау да 
жүргізілетін жəне арнаулы биржалық сессия уа қы-
тын да баға бел гі ле не тін жеткізілім айлары)

месяцы отсроченные - мерзімі кейінге қал ды рыл ған 
айлар, мəулеттік айлар

месячная ссуда - айлық несие
месячные проценты - айлық пайыздар
месячный баланс по авансам - алғытөлем (аванс) бо-
йынша айлық теңгерім

месячный кредит - айлық кредит
месячный расчетный показатель - айлық есеп тік 
көр сет кіш (зейнетақы‚ жəрдемақы‚ өзгедей əлеу-
мет тік төлемдер есептеу үшін‚ сондай-ақ айыппұл 
ық пал шараларын‚ салық төлемдері мен басқа да тө-
лем дер ді қолдану жəне есептеу үшін мемлекет жыл 
сайын белгілейтін есептік көрсеткіш)

мета - мета (қатысушылар пайданы немесе залалды 
тең бөлісетін мəміле шарты)

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 тобын дағы ме-
талл
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металлизм - металлизм (ақша теориясы)
металлическая денежная система - металл ақша 
жүйесі

металлическая теория денег - ақшаның металл тео-
риясы (ақшаны ол жасалатын асыл металдарға ұқ-
сас тыратын теория)

металлические деньги - металл ақша
металли ческие деньги и банкноты в обраще нии - 
айналыстағы метал ақша мен банкноттар

металлические счета - металл шоттар
металлические счета ответственного хране ния - 
жауапкершілікпен сақтаудың металл шоттары

металлический денежный стандарт - металл ақша 
стандарты

металлический стан дарт - металл стандарт
металлический счет - металл шот (несие ұйымы асыл 
металдармен операция жасау үшін ашатын шот)

металлический счет ответственного хранения - 
жауапкершілікпен сақтау жөніндегі металл шот

металлическое серебро - металл күміс
метауправление - метабасқару (келісілген жəне 
тиімді жұмысты қамтамасыз етуге тиісті басқару 
жүйесінің өзін басқару)

метикал - метикал (Мозамбиктің ақша өлше мі, 
100 сен тавоға тең)

метка вексельная - вексель таңбасы, вексель дік таңба
метка контрольная - бақылау таңбасы
метод - əдіс (тəсіл, іс-қимыл, əрекет бейнесі, тəсілі)
метод авизова ния банка бенефициария - банк тің 
бенефициарийді авизолау əдісі

метод амортизации - тозымпұл əдісі
метод амор тизации по рабочим часам - жұмыс саға-
ты бойына амортизациялау əдісі

метод амортизации по уменьшающемуся остатку - 
азаймалы қалдық бойынша амортизациялау əдісі

метод анализа рыночной конъюнктуры на базе гра-
фиков - кестелер негізінде нарық жағдаятын талдау 
əдісі 

метод аналитический - талдамалы əдіс
метод аналогов - ұқсастықтар əдісі
метод аналоговый - ұқсастыру əдісі
метод анкетный - сауалдама əдісі
метод балансовый - теңгерімдік əдіс
метод банковского кредитования - банктің несие 
беру əдісі, банктік несиелендіру əдісі

метод биржевой торговли путем прямого контакта 
продавца и покупателя - сатушы мен сатып алу шы-
ның тікелей байланысы жолымен биржалық сауда 
əдісі

метод бонусный - бонустық əдіс
метод бухгалтерского учета - бухгалтерлік есеп əдісі
метод быстрого реагирования - шапшаң оңтайлану 
əдісі

метод бюджетных исчислений - бюджет есеп те ме сі-
нің əдісі, бюджеттік есептеу əдісі

метод в экономических исследованиях - экономи ка-
лық зерттеулердегі əдіс 

метод возможных направлений - ықтимал бағыттар 
əдісі

метод вторичного опроса - қайталама сауал жүргізу 
əдісі

метод выборочного контроля - іріктеме ба қы лау əдісі
метод выборочный - іріктемелі əдіс
метод выделения счета допущения для учета нео-
пределенных величин - белгісіз шамаларды есептеу 
үшін жорымал шотты бөліп көрсету əдісі

метод вычета - шегеру əдісі
метод вычетов, имею щих приоритет - ба сым дығы 
бар шегерімдер əдісі

метод вычислений при аудите - аудиттегі есептеу əдісі
метод генной инженерии - гендік инженерия əдісі 
метод годовых сумм - жылдық сома əдісі
метод голосования акционеров путем сложения го-
лосов по акциям - акциялар бойынша дауыстарды 
қосу жолымен акционерлердің дауыс беруі əдісі

метод двойного снижения баланса - тең ге рім ді қос 
қайтара төмендету əдісі

метод двойного уменьшения остатков - қал дықтарды 
қос қайтара азайту əдісі

метод двойной записи - қосарлы жазба əдісі
метод двойной нормы - қос норма əдісі
метод дегрессивной амортизации - кемімел тозымпұл 
əдісі

метод Дельфи (дельфийский) - Дельфи əдісі 
(шешімдерді тез табу əдісі)

метод депозитного счета - депозиттік шот əдісі
метод дисконтирования - дисконттау əдісі
метод дисконтирования средств - қаражатты дисконт-
тау əдісі

метод дисконтирования ссуды - несиені дисконттау 
əдісі

метод дис контированных поступлений налич ности 
- қолма-қол ақшаның дис конт тал ған түсімі əдісі

метод долевой - үлестік əдіс
метод дополнительной записи - қосымша жазба əдісі
метод единовременного начисления амортизации 
по восстановительной стоимости - қалпына келтіру 
құны бойынша бір мезгілде тозымпұл есептеу əдісі

метод единой цены - бірыңғай баға əдісі (салыстыру 
əдісі, сала аралық теңгерім тұрпатының үлгілерінде 
пайдаланылады)

метод и приемы труда - еңбек əдісі мен тə сіл дері
метод идентификации - сəйкестендіру əдісі
метод измерения производительности труда - еңбек 
өнімділігін өлшеу əдісі

метод инвестиций Б. Грэхема и Д. Додда - Б. Грэхем 
мен Д. Додд инвестициялары əдісі (бағалы қа ғаз дар-
ды ішкі құнға баса ден қоя отырып талдау тұ жы-
рым да ма сы) 

метод индексов - индекстер əдісі
метод ипотечного кре дита под залог движимого 
имущества - жылжитын мүлік кепілімен берілетін 
ипо те ка лық кредит əдісі

метод исчисления - есептеу əдісі
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метод исчисления до хода или расхода - кірісті немесе 
шығысты есептеу əдісі

метод исчисления налога - салық есептеу тəсілі
метод исчисления налога нарастающим итогом - 
салықты өспелі қорытындымен есептеу əдісі

метод исчисления себестоимости - өзіндік құнды 
есептеу əдісі

метод калькуляции - калькуляция əдісі
метод калькуляции цен - бағаны калькуля циялау əдісі
метод капитализации дохода - табысты капиталдан-
дыру əдісі (меншіктің құнын ба ға лау ға табыс тұр-
ғы сы нан қарау əдістерінің бірі)

метод капитализа ции доходов будущего периода - 
болашақ кезеңнің кірістерін капиталдандыру əдісі

метод капитализации по остатку - қалдық бойынша 
капиталдандыру əдісі (жылжымайтын мүлікті ба-
ға  лау əдістерінің бірі)

метод кассовый - кассалық əдіс
метод количественный - сандық əдіс
метод компенсации - өтемақы əдісі
метод контроля - бақылау əдісі 
метод контроля качества - сапаны бақылау əдісі
метод коэффициента окупаемости капиталовло-
жений в промышленность - өнер кə сіпке күрделі 
жұмсалымның өтелімділік коэффициенті əдісі

метод краткосрочного кредитования - қысқа мер зім-
ді несие беру əдісі

метод кумулятивного построения - шо ғыр лан дыр-
ма лы құрылым əдісі (əр түр лі ак тив тер дің құнын 
ба ға лау ке зін де қол да ны ла тын капиталдандыру мөл-
шер ле ме сін немесе дисконт мөл шер ле ме сін есептеу 
тəсілі)

метод кумулятивный - шоғырландыру əдісі
метод кумулятивных затрат - шоғыр лан ды рыл ған 
шығын əдісі 

метод курса дня - күн бағамы əдісі
метод курса на время закрытия биржи - бир жа ның 
жабылуы уақытына арналған бағам əдісі

метод курса на момент закрытия биржи - биржаның 
жабылу мезетіндегі бағам əдісі

метод маркетинга - маркетинг əдісі (əлем дік тə жі ри-
бе де маркетингінің тиісті жағ  дай лар ға сай келетін 
се гіз əдісі: 1. та уар ға сұраным жайсыз, оны жасау 
керек; 2. сұ ра ным жоқ, оны жасау қа жет; 3. сұ-
ра ным ға мүмкіндік бар, оны нақ ты сұраным ету 
керек; 4. сұраным ауыт қы ма лы; 5. бұ рын ғы сұ ра ным 
тө мен деп бара жатыр, оны қал пы на келтіру керек; 
6. сұ  ра  ным  ды тұ рақ тан ды ру керек; 7. сұ ра ным шек-
тен тыс, оны азайту керек; 8. сұ ра ным ды жоқ ету 
керек) 

метод маркетинга “по капле” - маркетингінің 
“суыртпақтап” хабарлау əдісі

метод налогового учета - салық есебі əдісі
метод налогообложения - салық салу əдісі
метод начисления - есептеу əдісі
метод начисления амортизации - өтемпұл есептеу 
əдісі, тозымпұл есептеу əдісі

метод начисления в бухгалтерском учете - бухгал-
тер лік есептегі есептеу əдісі

метод начисления износа - тозуды есептеу əдісі
метод непосредственного списания - тікелей есептен 
шығару əдісі

метод непрерывной инвентаризации - үздік сіз түген-
деу əдісі

метод непрерывной проверки - үздіксіз тексеру əдісі
метод нормативной оценки товарно-материальных 
запасов - тауар-материал қорларын нормативтік ба-
ға лау əдісі

метод нормативный - нормативтік əдіс
метод окупаемости - өтелімпаздық əдісі, өте лім ділік 
əдісі 

метод определения цены долговой ценной бумаги - 
борыштық бағалы қағаздардың бағасын анықтау əдісі

метод оценки достаточности капитала - капиталдың 
жеткіліктілігін бағалау əдісі

метод оценки достаточности капитала с учетом рис-
ков - тəуекелді (қатерді) ескере отырып, капиталдың 
жеткіліктілігін бағалау əдісі

метод оценки периода окупаемости долгосрочных 
инвести ций - ұзақ мерзімді ин вес ти ция лардың өте-
лім ді лі гі кезеңін бағалау əдісі

метод оценки себестоимости товарно-материальных 
ценностей - тауар-материалдық құндылықтардың 
өзіндік құнын бағалау əдісі

метод оценки товарно-материальных запасов по 
средневзвешенным ценам - та уар-материал қор ла-
рын орташа өлшемді баға бойынша бағалау əдісі 

метод оценки товарных запасов - тауар қорларын ба-
ға лау əдісі

метод оценки эффективности инвестиционных про-
ектов - инвестициялық жобалардың тиімділігін ба ға-
лау əдісі

метод периодической оценки товарноматериальных 
запасов по средневзвешенным ценам - тауар-мате-
риал қорларын орташа өл шем ді баға бойынша дүр-
кін дік бағалау əдісі

метод планирования и управления - жоспарлау мен 
басқару əдісі

метод платежа - төлем əдісі
метод повышения рентабельности - тиім ді лік ті арт-
тыру əдісі

метод подготовки кадров - кадрлар даярлау əдісі
метод подсчета - есептеу əдісі
метод покупки ак ций для получения дивиденда и 
последующей продажи - дивиденд алу жəне ке йін-
нен сату үшін акцияларды сатып алу əдісі

метод пооперационный - операциялық əдіс
метод попартионный - топтамалық əдіс
метод попередельный - қайта бөлістік əдіс
метод последовательный - дəйекті əдіс
метод постатейный - баптар бойынша есептеу əдісі
метод предыдущего остатка - бұрынғы қал дық əдісі
метод приведения будущих платежей к текущей сто-
имости - болашақ төлемдерді ағым да ғы құнға кел ті-
ру əдісі
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метод приобретения банка - банктің сатып алуы əдісі
метод проверки - тексеру əдісі
метод программно-целевой - бағдарламалық-мақ сат-
ты əдіс

метод процентирования ссуды - несиені па йыздау əдісі
метод прямого счета - тікелей шот əдісі
метод размещения ценных бумаг - бағалы қа ғаз дарды 
тарату (орналастыру) əдісі

метод распределения накладных расходов пропор-
ционально прямым затратам - үс те ме шығысты 
тікелей шығынға үйлесімді бөлу əдісі

метод расчета амортизации - тозымпұлды есептеу əдісі
метод рас чета процентов - пайыз есептеу əдісі
метод сложного процента при начислении изно са - 
тозуды есептеу кезіндегі күрделі пайыз əдісі

метод снижения расходов - шығысты азайту əдісі
метод сокращающего остатка - қысқармалы қалдық 
əдісі (тозымпұлды есептеудің кемімелі əдісі)

метод сокращенный - қысқартылған əдіс
метод сопоставимой неконтролируемой цены - 
бақыланбайтын салғастырмалы баға əдісі

метод сопоставимой прибыли - салғас тыр ма лы пайда 
əдісі

метод сопоставимой регулируемой сделки - ретте ле-
тін салғастырмалы мəміле əдісі

метод сопоставления - салғастыру əдісі
метод специфической идентификации - арнайы сəй-
кес тендіру əдісі

метод списания стоимости - кұнды есептен шығару 
əдісі

метод сравнения - салыстыру əдісі
метод сравнения стоимости активов - ак тив тер дің 
құнын салыстыру əдісі

метод стандартизации - стандарттау əдісі
метод стандартный - стандартты əдіс
метод стоимостный - құндық өлшем əдісі
метод текущего курса - ағымдағы бағам əдісі
метод текущей инвентаризации - ағымдағы түгендеу 
əдісі

метод технического нормирования - тех ни ка лық нор-
малау əдісі

метод технологический - технологиялық əдіс 
метод традиционный - дəстүрлі əдіс
метод удвоенного вычета при начислении износа - 
тозуды есептеу кезінде екі есе шегеру əдісі

метод управления экономикой - экономиканы бас қа-
ру əдісі

метод учета - есептеу əдісі, есеп əдісі
метод учета акционерного капитала - ак цио нер лік 
капиталды есептеу əдісі

метод учета доходов и затрат - табыс пен шы ғынды 
есептеу əдісі

метод учета ценных бу маг, при котором подразу-
ме вается, что бумаги, поступившие последни ми, 
продаются последними - ба ға лы қағаздарды есептеу 
əді сі, мұнда соңы нан түскен қағаз соңынан сатылады 
деген айтылып отыр

метод учета ценных бу маг, при котором подразу-
мевается, что первыми продаются бумаги, по с-
тупившие последними - бағалы қа ғаз дарды есептеу 
əдісі, мұнда соңынан түскен қағаз алдымен сатылады 
деген айтылып отыр

метод финансирования - қаржыландыру əдісі
метод ФИФО - ФИФО əдісі (1. дайындалған топ-
тамадан тауардың алғаш түскен бө лі гі нің бағасы 
бойынша тауар-материал қор ла рын бухгалтерлік 
есепке алу əдісі; 2. банктерден салымдардың кейбір 
түр  ле  рін ішінара мерзімінен бұрын алу кезінде па йыз 
есептеу əдісі, мұнда салымға бі рін ші қа был дан ған 
сома алынған болып есеп те ле ді)

метод “холодной индушки” - “салқын күрке тауық” 
əдісі (ақша жиынының өсу қарқынын күрт қысқарту 
арқылы инфляциямен күресу əдісі)

метод ценообразования - баға белгілеу əдісі
метод экспертных оценок в менеджменте - менедж-
мент тегі сараптамалық бағалау əдісі

метод эмиссии государственных ценных бумаг - 
мем лекеттік бағалы қағаздарды эмиссиялау əдісі

методика - əдістеме (əдіске негізделген іс-қи мыл дар-
дың нақты жоспары, нұс қау лық тар, дəл алгоритм 
жасау)

методика аудиторской проверки - аудитор лық тексе-
ру əдістемесі 

методика вычислений - есептеу əдістемесі
методика контроля - бақылау əдістемесі 
методика оценивания - бағалау əдістемесі
методика оценки кредитов - кредитті бағалау əдіс те-
месі

методика расчетов - есеп айырысу əдістемесі
методика ценообразования - баға белгілеу əдістемесі
методологическое руководство бухгалтерским уче-
том - бухгалтерлік есепке əдіс на ма лық басшылық

методология - əдіснама (əдістерді құру қа ғи да ты, 
оларды ғылыми тұрғыда қо ры тын ды лау)

методология оценки кредитов - несиелерді бағалау 
əдіснамасы

методология планирования - жоспарлау əдіс намасы
методология управления - басқару əдіс на ма сы
методология учета - есептеу əдіснамасы, есеп əдіс на-
масы

методы ведения учета - есеп жүргізу əдістері
методы взимания налога - салық өндіріп алу əдістері
методы инкассации - инкассация əдістері
методы налогового контроля - салықтық бақылау 
əдістері

методы определения распределения риска для порт-
феля ценных бумаг и оценки прибыли - бағалы 
қағаздар қоржыны үшін тəуекелді бөлуді айқындау 
жəне пайданы бағалау əдістері

методы стимулирования - ынталандыру əдістері
методы учета базы налогообложения - салық салу 
базасын есептеу əдістері

методы финансового контроля - қаржылық бақылау 
əдістері
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механизм банков ской деятельности - банк қыз ме ті-
нің тетігі

механизм валютного курса - валюта ба ға мы ның тетігі 
(Еуропа мемлекеттерінің валюталарын Еуропалық 
валюта жүйесі шең бе рін де бірыңғай нəтижеге 
келтіру жүйесі)

механизм валютных отчислений - валюталык ауда-
рым тетігі 

механизм вмешательства - араласу тетігі, қол сұғу 
тетігі (орталық банктердің немесе үкіметтердің 
валюталарды ашық нарықта сатып алу жолымен 
еуропалық валюта жүйесі валюталарының бағамын 
тұрақтандыруға бағытталған əрекеті)

механизм воз действия денежно-кредитной поли-
тики на уровень плановых затрат - ақша-несие 
сая са ты ның жоспарлы шығын деңгейіне ықпал ету 
тетігі

механизм выдачи кредита - кредит беру тетігі
механизм выравнивания внешнеторгового и пла-
тежного баланса - сырткы сауда жəне төлем тең ге рі-
мін теңестіру тетігі

механизм государственного регулирования - мемле-
кет тік реттеу тетігі

механизм государственный - мемлекеттік тетік
механизм денежной трансмиссии - ақша транс мис-
сия сы ның тетігі

механизм “дополнительного финансирования” 
Международного валютного фонда - Халықаралық 
валюта қорының “қосымша қаржыландыру тетігі”

механизм инвестиро вания - инвестициялау тетігі
механизм кредитования - несие беру тетігі
механизм курсообразования - бағам белгілеу тетігі
механизм организационный - ұйымдық тетік
механизм передачи информации - ақпаратты беру 
тетігі

механизм перечисления денежных средств - ақшалай 
қаражатты аудару тетігі

механизм платежей - төлем тетігі
механизм правовой - құқықтық тетік
механизм регу лирования валютных курсов - валюта 
бағамын реттеу тетігі

меха низм регулирования валютных кур сов евро-
пейских стран - Еуропа елдерінің валюта бағамын 
реттеу тетігі

механизм регулирования курсов в Европейской 
валютной системе - Еуропалық валюта жүйесінде 
бағамды реттеу тетігі

механизм регулирования рынка - нарықты реттеу 
тетігі

механизм ре гулирования цен - бағаны реттеу тетігі
механизм совместного колебания валютных кур-
сов - валюта бағамдарының бір ле сіп ауыт қуы тетігі 
(Еуропалық валюта жү йе сі не кі ре тін бір не бірнеше 
валютаның құн сыз да ну үдерісі)

механизм торможения - тежеу тетігі 
механизм управления - басқару тетігі 

механизм цен - баға тетігі (сұраным мен ұсы ным ның 
ық пал дас тығы, нəтижесінде баға да, тиісінше тап-
шы ресурстарды бөлу сипаты да айқындалады)

меценат - меценат, жебеуші (ғылым мен өнерді да мы-
ту ға өз қаражатынан материалдық көмек бөлуші 
риясыз қамқоршы)

меценатство - жебеушілік
“мешок с песком” - “құм салынған қап” (жұ ты лу 
объектісі болғысы келмейтін ком па ния ның соз бұй да-
сы, жалтаруы)

мздоимство - парақорлық, жебірлік 
мздоимство государственных чиновников - мем ле-
кет тік шенеуніктердің парақорлығы

МИБИД - МИБИД (Мəскеудің делдал-банк те рі банк 
аралық несиені сатып алу кезінде жариялаған орта-
ша пайыздық мөлшерлеме)

МИБОР - МИБОР (Мəскеу банктері банк ара лық 
несиені сату кезінде жариялаған орташа пайыздық 
мөлшерлеме)

MІG-1 - MІG-1 (бағалы қағаздардың сапасы өте 
жақсы дегенді білдіретін таңба)

MІG-2 - MІG-2 (бағалы қағаздардың сапасы жоғары 
дегенді білдіретін таңба)

MІG-3 - MІG-3 (бағалы қағаздардың сапасы қо лайлы 
дегенді білдіретін таңба)

MІG-4 - MІG-4 (қалдықтық сапа дегенді біл ді ре тін 
бағалы қағаздар таңбасы)

мигалка - жыпылықкөз, жыпылдауық (1. эко но ми-
ка  лық, қаржы шамасының дағ да рыс ты өзгеріске 
ұшы ра ғанын білдіретін көрсеткіш; 2. аудитор кə сіп-
орын ға немесе оның контр аген ті не зиян келтіретін 
фактілерді тап қан да ашатын рəсім)

миграция денег - ақшаның орын ауыстыруы (ақшалай 
қаражаттың бір мемлекеттің аймақтары арасын-
да, ал айырбасталымды валютаның, алтын-валюта 
сақтық қор ла ры ның бүкіл экономикалық кеңістікте 
орын ауыстыруы)

миграция капитала - капиталдың орын ауыс тыруы 
(капиталдың пайданы күйттеп, бір елден екінші елге 
немесе экономика салалары арасында орын ауысты-
руы)

миграция экономическая - экономикалық көші-қон 
мидл-офис - мидл-офис (қаржы қызметтерін көр се-
те тін компаниядағы тəуекелдіктерді басқаратын, 
пайда мен шығасыны есеп тей тін жəне ақпараттық 
технология үшін жауап беретін қызметкерлер 
тобы)

микро... - микро (“кішігірім”, “шағын мөл шер де” де -
ген ді білдіретін сөздердің бірінші бө лі гі; ең аз үлес-
тік өлшемді білдіретін қо сым ша)

микрокомпьютерная система управления денеж-
ными средствами - ақшалай қа ра жат ты басқарудың 
мик ро компьютерлік жүйесі

микрокредитная организация (МКО) - микрокредит 
ұйымы, кішігірім несиелендіру ұйымы

микрокредитование - микрокредит беру, кі ші гі рім 
несиелендіру, кішігірім кредит беру
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микромаркетинг - микромаркетинг, кішігірім марке-
тинг, шағын маркетинг (кəсіпорын, фирма, компания 
деңгейіндегі маркетинг)

микрофинансирование - кішігірім қар жы лан дыру, 
микроқаржыландыру

микрофинансовая организация - кішігірім қаржы 
ұйымы, микроқаржы ұйымы

микрофиша - микрофиша (көп мөлшердегі ақ па рат-
тың микрожазбасы жазылған тасымалдаушы мөл-
дір карта) 

микроЭВМ - микроэлектронды-есептеу машинасы
микроэкономика - микроэкономика, кі ші гі рім эконо-
мика (1. жекелеген салалар, кə  сіп  орын дар, кə сіп кер-
лер, нарықтар сияқ ты оқшауланған эко но ми ка лық 
бір  лік  тер ді бағалауға, зерттеуге не гіз дел ген эко-
но ми ка лық талдау əдісі; 2. экономика ғы лы мы ның 
ша  ғын ауқымды экономикалық үде ріс тер ге, құ бы-
лыс тар ға субъектілерге, олардың ша руа шы лық қыз-
ме ті не жəне олардың ара сын да ғы экономикалық қа-
ты нас тар ға қа тыс ты зерттеулермен айналысатын 
бөлімі) 

микроэкономические модели - микроэконо ми калық 
үлгілер, кішігірім экономикалық үлгілер

микс маркетинг - микс маркетинг (маркетинг кешені)
миксеры - миксерлер (Ұлыбританияда: алып-са тар-
лық бағалы қағаздар, оларды неғұрлым сенімді ба-
ға лы қағаздармен бірыңғай пакетте араластырып, 
құ рам дастыру əдетке айналған)

микс-фонд - микс-қор (күрделі қаржының аралас 
қоры: жылжитын мүлік пен жылжымайтын мүлік)

миллим - миллим (Египеттің, Суданның жəне Тунис-
тің ұсақ мəнеті)

миллион долларов - миллион доллар (бір миллион 
доллар дегенді білдіретін жаргон сөз)

милль - милль (1. ақша өлшемі, доллардың 1/1000, яки 
центтің 1/10 бөлігіне тең; 2. мыңнан бір үлес)

милльем - милльем (Суданның ұсақ шақасы)
милостыня - садақа / қайыр-садақа (заттай немесе 
рухани қайырымдылық; ізгі қы лық тар)

миль - миль (Кипр мен Мальтаның ұсақ мəнеті)
мини-бюджет - мини-бюджет, кішігірім бюджет
мини-компьютеры - кішкене компьютерлер
минимакс - минимакс (ойындар теориясында, ше шім-
дер қабылдау теориясында, операцияларды зерт-
теуде, статистикада жəне философияда ықтимал 
шы ға сы ны барынша азайту үшін пайдаланылатын 
ше шім дер қабылдау ережесі) 

минимаксная облигация - минимакстік облигация
минимализация - шағындандыру, шағындау, барынша 
азайту

минимальная величина вложенного капитала - 
жұм сал ған капиталдың ең аз мөлшері 

минимальная гарантированная пенсия - ең төмен 
кепілдікті зейнетақы

минимальная годовая заработная плата - жылдық ең 
төмен жалақы

минимальная де номинация - ең төмен деноминация

минимальная задолженность - ең аз берешек
минимальная задолженность по заработной плате и 
отчислениям на социальное страхование - жалақы 
жəне əлеуметтік сақ тан ды ру ға аударым жарнасы бо-
йынша ең аз берешек

минимальная заработная плата (зарплата) - ең тө-
мен жалақы, ең аз жалақы (ресми белгіленген мини-
мум, жұмыс берушінің өз жұмыскерлеріне одан тө-
мен жалақы төлеуге құқы жоқ)

минимальная месячная заработная плата - ең төмен 
айлық жалақы

минимальная норма резервного покрытия - сақтық 
қор өтемінің ең төмен нормасы

минимальная подписка на акции - акция лар ға ең 
төменгі жазылыс

минималь ная потребность в купонах - ку пон дарға ең 
төмен қажеттілік

минимальная прибыль - ең төмен пайда 
(кəсіпорынды сақтау, оның жұмысын жал ғас ты ру, 
күйреуге жол бермеу үшін қа жет ті ең төмен пайда)

минимальная про дажная цена - ең төмен сату бағасы
минимальная про центная ставка - ең төмен пайыз-
дық мөлшерлеме

минимальная ссудная ставка - ең төмен несие мөл-
шер лемесі

минимальная ставка - ең төмен мөлшерлеме
минимальная ставка доход ности, необходимая для 
одобрения финансового проекта - қаржы жобасын 
ма құлдау үшін қажет ең төмен табыстылық мөл шер-
ле ме сі

минимальная став ка комиссионного вознаграж-
дения брокера - брокердің ең төмен комиссиялық 
сыйақы мөлшерлемесі

минимальная став ка ссудного процента - несие 
пайызының ең төмен мөлшерлемесі

минимальная сумма бан ковских депозитов - банк 
депозиттерінің ең төмен сомасы

минимальная сум ма подписки при выпуске акций 
- акциялар шығару кезіндегі жазылыстың ең төмен 
сомасы

минимальная сум ма покупки товара в кредит с 
по мощью кредитной карточки - тауарды несие 
кар точ ка сы ның көмегімен несиеге сатып алудың ең 
тө мен сомасы

минимальная сум ма, которую клиент должен иметь 
у своего брокера после вычета других гарантий-
ных депозитов - кепілдікті басқа депозиттерді ше-
гергеннен кейін клиент тің өзінің брокерінде болуға 
тиіс ең тө мен сома

минимальная сумма, не обходимая для совершения 
операций на валютном рынке - валюта нарығында 
операциялар жасау үшін қажет ең төмен сома

минимальная учетная ставка - ең төмен есеп тік 
мөлшерлеме

минимальная цена - ең төмен сома
минимальная цена на аукционе - аукцион дағы ең тө-
мен баға
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минимально допустимая номинальная стоимость - 
барынша төмен рауалы атаулы құн

минимально допустимая рентабельность инвести-
ций - ең аз мөлшердегі рауалы инвестициялардың 
пайдалылығы

минимально допустимое изменение цены - бағаның 
барынша төмен рауалы өзгеруі

минимально при емлемый доход по инвестициям - 
инвестициялар бойынша барынша төмен қолайлы 
табыс

минимально приемлемый уровень дохода по инвес-
тициям - инвестициялар бойынша табыстың барын-
ша төмен қолайлы деңгейі

мини мально требуемая сумма покупки ценных бу-
маг - бағалы қағаздарды сатып алу дың талап етілетін 
барынша төмен сомасы

ми нимально требуемый номинальный доход - талап 
етілетін барынша төмен атаулы табыс

минимальное колебание - ең төменгі ауытқу, барын-
ша төмен ауытқу (бағамның, бір ке лі сім шарт шең бе-
рін де гі бағаның ауыт қуы ның биржа ере же ле рі мен 
бел гіленетін ең төмен ықтимал ауытқуы шамасы)

минимальное колебание курса - бағамның ең төменгі 
ауытқуы

минимальное количество ак ций, являющееся еди-
ницей торговли на бирже - ак ция лар дың биржада 
сауда бірлігі болып табылатын ең төмен мөлшері

минимальное количество, необходимое для заклю-
чения сделки на рынке - нарықта мəміле жасау 
үшін қажетті ең аз мөлшер

минимальное коли чество товара, необходимое для 
заключения сделки на рынке - тауардың нарықта 
мəміле жасасу үшін қажет ең төмен мөлшері

минимальное количество ценных бумаг, являюще-
еся единицей торговли на бирже - ба ға лы қағаз дар-
дың биржада сауда бірлігі болып табылатын ең төмен 
мөлшері

минимальное отклонение - ең аз ауытқу
минимальное отклонение при купле-продаже - са-
тып алу-сату кезіндегі ең аз ауытқу

минимальные доли уставного капитала - жарғылық 
капиталдың ең аз үлестері

минимальные резервные требования - ең төмен сақ-
тық қор талаптары

минимальные резервные требования, устанавли-
ваемые банкам второго уровня - екінші деңгейдегі 
банктерге белгіленетін ең төмен сақтық қор талаптары

минимальные резервы - ең төмен сақтық қорлар
минимальные ставки выдачи ссуды - несие берудің 
ең аз мөлшерлемесі

минимальные стан дарты по имуществу - мүлік бо-
йынша ең төмен стандарттары

минимальный вклад - ең төмен салым
минимальный гарантированный доход - ең аз кепіл-
ді табыс

минимальный государственный заказ - ең аз мем ле-
кет тік тапсырыс

минимальный депозит - ең төмен депозит
минимальный доход - ең төмен табыс
минимальный налог - ең төмен деңгейдегі салық
минимальный обязательный резерв - ең аз міндетті 
резерв

минимальный остаток - ең төмен қалдық
минимальный остаток средств на счете - шоттағы 
қаражаттың ең аз қалдығы

минимальный платеж - өң төмен төлем
минимальный потребительский бюджет - тұ ты ну-
шы ның ең төмен деңгейдегі бюджеті, ең төмен дең-
гей де гі тұтыну бюджеті, ең төмен тұтыну бюджеті

минимальный прожиточный минимум - ең төмен 
күнкөріс минимумы

минимальный прожиточный уровень - ең төмен 
күнкөріс деңгейі

минимальный размер заработной платы - жа ла қы-
ның ең төмен мөлшері

минимальный размер пенсии - зейнетақы ның ең тө-
мен мөлшері

минимальный размер уставного капитала - жар ғы-
лық капиталдың ең төмен мөлшері

минимальный размер уставного фонда биржи - бир-
жа ның жарғылық қорының ең төмен мөлшері

минимальный разрыв меж ду ценами покупателя и 
продавца по ценной бумаге - сатып алушы мен са-
ту шы ның бағалы қағаз бойынша бағалары ара сын да-
ғы ең төмен айырма

минимальный расчетный показатель - ең төмен 
есептік көрсеткіш

минимальный резерв банков - банкінің ең төмен сақ-
тық қоры

минимальный резерв ный фонд - ең төмен сақтық қор
минимальный риск - ең төмен тəуекел (қатер)
минимальный срок действия векселя - вексель қол-
да ны сының ең төмен мерзімі

минимальный уровень достаточности капитала - 
капитал жеткіліктілігінің ең төмен деңгейі

минимальный уровень заработной платы - жалақы-
ның ең төмен деңгейі

минимальный уровень коэффициента дос таточно-
сти капитала - капиталдың жет кі лік ті лі гі коэф фи-
циен ті нің ең төмен деңгейі

минимальный уровень собственных средств кли-
ента на счете у брокера (при покупке акций с 
маржей) - клиенттің брокер шо тын да ғы меншікті қа-
ра жа ты ның ең төмен дең ге йі (маржалы акцияларды 
сатып алу кезінде)

минимальный уро вень средств на маржинальном 
счете клиента у брокера - клиенттің брокердегі 
мар жи нал дық шо тын да ғы қаражатының ең төмен 
деңгейі

минимальный уровень ставок - мөлшер ле ме нің ең 
төмен деңгейі 

минимальный уровень цен - бағаның ең тө мен деңгейі
миниманипуляция - кішігірім айла-шарғы (опциондық 
келісімшарттың негізінде оның құ ны на ықпал ету 
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үшін салынған бағалы қа ғаз дар мен жасалатын опе-
рациялар; ак ция лар дың бағасына ықпал ету үшін 
оп  цион  дар  дың құнын көтеруді көздейтін опцион дық 
шарттар негізінде бағалы қағаздармен сауда жасау)

минимизация - азайту, барынша азайту
минимизация затрат - жұмсалатын шығынды барын-
ша азайту

минимизация издержек - ұсталатын шығын ды барын-
ша азайту

минимизация кредитного риска - кредит тəуекелін 
барынша азайту

минимизация макроэкономических рисков - мак ро-
эко но микалық тəуекелді барынша азайту

минимизация налогов - салықты барынша азайту 
минимизация налоговых платежей - салық төлем де-
рін барынша азайту

минимизация потерь - шығасыны барынша азайту
минимизация расходов - шығысты барынша азайту
минимизация риска - тəуекелді (қатерді) барынша 
азайту

минимизировать риск - тəуекелді (қатерді) барынша 
азайту

минимум - минимум, ең аз сан, ең аз шама, ең аз мөл-
шер, ең аз шек, ең төмен деңгей (1. ең аз мəн, ең аз 
шама; 2. қайсыбір салада жұмыс істеу үшін қа жет-
ті арнаулы білімдердің жиынтығы)

минимум государственной поддержки - мем ле кет тік 
қолдаудың ең аз шегі

минимум доходов, не облагаемый налогом - табыс-
тың салық салынбайтын ең аз шамасы 

минимум заработной платы - жалақы минимумы, 
жалақының ең төмен деңгейі

минимум прожиточный - ең төмен күнкөріс шамасы
мини-отделение - кішігірім бөлімше
министериальная бюджетная классификация - бюд-
жеттің министрліктер бойынша сыныптамасы

Мини стерство торговли и промышленно сти - Сауда 
жəне өнеркəсіп министрлігі (Ұлыбритания)

Министерство торговли и экономического развития 
- Сауда жəне экономикалық даму министрлігі

Министерство финансов (Минфин) - Қаржы ми нис-
тр лігі (қаржы саласындағы орталық мемлекеттік 
бас қа ру органы)

Министерство финансов РК - ҚР Қаржы министрлігі
Министерство финансов РФ - РФ Қаржы министрлігі
Министер ство финансов США - АҚШ Қаржы 
министрлігі

Министерство экономики - Экономика министрлігі
министр - министр, уəзір, нəзір (үкімет құ ра мы на кі-
ре тін, министрлікті бас қа ра тын жоғары лауазым-
ды тұлға)

министр финансов - қаржы министрі (ұлт тық эко но-
ми ка ның жұмыс істеуіне жауапты тұлға)

мини-ЭВМ - ықшам электронды есептеу машинасы
минорат - минорат (мүлікті отбасындағы кенженің 
мұралануы)

миноритарный инвестор - миноритарлық инвес тор 
(дауыс беретін акциялардың он пайызынан аз мөл-
шер де гі инвестицияны жүзеге асыратын инвестор) 

“Минтел” - “Минтел” (VІNTEL ком па ния сы ның басы-
лымы, қайталама маркетингілік ақпараттың аса 
маңызды көзі)

минус - минус, алу (1. бағаның өткен күнмен са лыс-
тыр ған да төмендеуін белгілейтін таң ба; 2. газет-
терде жарияланған акция кес те ле рін де гі бөлшек не 
бү тін санның алдында тұр ған символ, бүгүнгі қо ры-
тын ды сату ал дың ғы күнгі қорытынды сатудан тө-
мен деген мағынаны білдіреді)

“минус актив” - “алу актив” (активтің ағым да ғы құ-
нын білу үшін активтің бастапқы құ нынан ше ге рі лу-
ге тиіс сома)

минус-тик - минус-тик (бұрынғы жасасылған мə мі ле-
ден гөрі төмен бағамен жасасылған мəміле дегенді 
білдіретін термин)

мировая валютная система - əлемдік валюта жүйесі 
(əлемдік шаруашылық байланыс тардан туындаған 
валюта-экономикалық қа ты нас тар дың жиынтығы)

мировая система - дүние жүзілік жүйе 
мировая цена - əлемдік баға, дүние жүзілік баға 

(əлемдік нарықта өткізілетін тауар құнының ақ ша-
лай (айырбасталымды валютамен) тұлғалануы)

мировая экономика - дүние жүзілік экономика
мировое соглашение - 1) əлемдік келісім, дү ние жү зі-
лік келісім 2) бітімгершілік ке лі сім, бəтуалы ке лі сім 
(1. тараптардың сот тас қан дауларын өзара кең ші-
лік не гі зін де тоқтату туралы келісуі; 2. бо рыш қор 
мен несиегер арасында несиегерге тие сі лі тө лем дер-
дің мерзімін ұзартуға немесе мəу лет беруге не бо-
рыштан шегерім жа сау ға қа тыс ты уағдаластыққа 
қол жеткізу рə сі мі)

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 

(1. дүние жүзілік шаруалықтың та уар лар мен көр-
се ті ле тін қызметтер ұсы ны сы, сұранысы жəне 
айырбасы аясын бе ре тін құрамдас бөлігі; 2. бір-бі рі-
мен ха лық ара лық еңбек бөлінісіне қатысуы ар  қы лы 
бай ланысқан мемлекеттердің арасындағы тұ  рақ  ты 
тауар-ақша қатынастары жүйесі) 

мировой рынок золота - дүниежүзілік алтын нарығы
мировой рынок ссудных капиталов - дүниежүзілік 
несие капиталдары нарығы

мировой экономический порядок - дүние жү зілік эко-
но ми калық тəртіп

мировые деньги - əлемдік ақша (жалпыға бір дей əм-
бе бап төлем құралы ретінде та ныл ған ақша)

мировые запасы золота - дүниежүзілік алтын қоры
мировые запасы монетарного золота - мə нет тік 
алтынның əлемдік босалқы қорлары

мировые рынки золота - дүниежүзілік алтын нарық-
тары
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мировые финансовые институты - əлемдік қаржы 
институттары, дүниежүзілік қаржы институттары

мировые финансовые центры - əлемдік қаржы ор-
та лық та ры (халықаралық валюта жəне несие опе-
ра  ция ларын, алтынмен, бағалы қағаздармен, бас қа 
да активтермен мəмілелер жасайтын банк тер, 
қар жы-несие институттары шоғырланған ор та-
лық тар)

мирохозяйственные связи - əлемдік шаруашылық 
байланыстар (əлем елдерінің арасындағы сауда, жұ-
мыс күшінің көші-қоны, капитал əкетілімі, ха лық-
ара  лық несие, валюталық қатынастар, ғы лы ми-тех-
ни ка лық өндірістік ынтымақтастық нə ти же сін де 
орнатылатын байланыстар)

“мичиганская упаковка” - “Мичиган бумасы” (бір 
бума қағаз ақша дегенді білдіретін жаргон сөз, мұн-
да əдетте атаулы құны шамалы банкнот атаулы 
құны ірі банкноттың ішіне оралады)

“младшая” закладная - “кіші” кепілхат
младшая ипотека - кіші ипотека (құқық бойынша 
бірінші, үлкен ипотекаға орын беретін, сондықтан 
пайыздық мөлшерлемесі жоғары ипотека)

“младшее” право удержания - “кіші” ұстап қалу құқығы
младшее рефинансирование - кіші қайта қаржы лан-
дыру

младшие облигации - кіші облигациялар 
“младший” выпуск - “кіші” шығарылым
“младший” интерес - “кіші” мүдде
младший кредитный инспектор - кіші несие инспек-
торы, кіші кредит инспекторы

младший начальствующий состав - кіші бастықтар 
құрамы

младший обслуживающий персонал - қызмет көр се-
ту ші кіші қызметкерлер

мнение аудитора - аудитордың пікірі 
мнение в бухгалтерии - бухгалтериядағы пікір 
мнение в отношении права соб ственности - меншік 
құқығына қатысты пікір

мнение общественное - қоғамдық пікір
мнение экспертизы - сараптама пікірі
мнимая конкурен ция - жалған бəсеке
мнимая сделка - жалған мəміле
мнимый банковский депозит - жалған банк депозиті
мнимый вклад - жалған салым ақша
мнимый покупатель на аукционе - аукциондағы ал-
дамшы сатып алушы

многобанковская си стема - көп банкті жүйе 
многобанков ская холдинг-компания - көп банкті 
холдинг-компания

многобанковская холдинговая компания - көп банкті 
холдингілік компания

многобанковый холдинг - көп банкті холдинг
многовалютная оговорка - көп валюталы ескертпе 

(валюталық тəуекелдікті сақтандыру мақсатымен 
тараптардың келісуі бойынша халықаралық сау да, 
несие, төлем шарттары мен келісімдерінде қол да-
ны ла тын валюталық ескертпе түрі)

многовалютный - көп валюталы
многовалютный стандарт - көп валюталы стандарт
многоконтурная система управления - көп контурлы 
басқару жүйесі

мно гократное сокращение банковских депозитов 
- банк депозиттерін көп қайтара қысқарту (банк ісі 
теориясы)

мно гократное увеличение банковских депозитов 
- банк депозиттерін көп қайтара көбейту, банк де по-
зит те рі нің көп есе көбеюі

многолетние ассигнования - көп жылдық қаражат тан-
дыру

многомашинная вычислительная система - көп ма-
шиналы есептеу жүйесі

многомерный статистический анализ - көп өлшемді 
статистикалық талдау

много миллионный - көп миллионды компания
многонациональ ная компания - көп ұлтты компания
многонациональная корпорация - көп ұлт тық корпо-
рация

много национальная финансовая корпора ция - көп 
ұлтты қаржы корпорациясы

многонациональный банк - көп ұлттық банк
многоотраслевая диверсификация - көп салалы 
əртараптандыру

многопроцессорная вычислительная система - көп 
процессорлы есептеу жүйесі

многоофисная банковская деятельность - көп кеңсе-
лі банк қызметі

Многостороннее агентство по гарантированию ин-
вестиций - Инвестицияларды кепілдендіру жөніндегі 
көп жақты агенттік

многосторонние - көп жақты, көп тарапты (көп та рап-
тар дың, əдетте мем ле кет тер дің, қа ты суы мен өт-
кі зі ліп, жасалатын ке ліс сөз дер мен келісімдер)

многосторонние клиринговые расчеты - көп жақты 
клирингілік есеп айырысу

многосторонние расчеты - көп жақты есеп айырысу
многосторонние расчеты в переводных тенге - ау-
дарма теңге түріндегі көп жақты есеп айырысу

многосторонние соглашения об избежании двойно-
го налогообложения - қосарланған салық салудан 
құтылу туралы көп тарапты келісімдер

многосторонние финансовые институты - көп тарап-
ты қаржы институттары

многосторонний арбитраж - көп жақты арбитраж
многосторонний валютный арбитраж - көп жақты 
валюталық арбитраж

многосторон ний гарантийный фонд - көп жақты 
кепіл дікті қор

многосторонний договор - көп жақты шарт
многосторонний клиринг - көп жақты клиринг
многосто ронность платежей - төлемдердің көп жақ-
ты лығы

многосторонняя банковская деятельность - көп жақ-
ты банк қызметі

многосторонняя гарантия - көп жақты кепілдік
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многосторонняя помощь - көп тарапты көмек
многосторонняя собственность - көп тарапты меншік
многосторонняя торговля - көп тарапты сауда 

(бірнеше елдердің арасындағы сауда)
многоступенчатая ло терея - көп сатылы лотерея
многоступенчатая форма отчета о прибыли - пайда 
туралы есептің көп сатылы нысаны

многоступенчатый налог - көп сатылы салық
многотовар ный резервный доллар - көп тауарлы 
сақтық доллар

многоукладная экономика - көп ұстынды экономика
многоуровневая иерархия управления - бас қа рудың 
көп деңгейлі сатысы

многофилиальный - көп филиалды (банк туралы)
многофирменный - көп фирмалы
многофункциональная карточка - көп ат қа рым дық 
карточка (чек карточкасы, дебеттік карточка, ақша 
карточкасы қызметтерін атқаратын пластикалық 
карточка)

многофункцио нальный кассовый терминал - көп 
атқарымды кассалық терминал

многоцелевой фонд - көп мақсатты қор
многоцелевые проекты развития - да мы ту дың көп 
мақсатты жобалары, көп мақсатты даму жобалары

многоязычные банкноты - көп тілді банкноттар
множащиеся облигации - көбеймелі облигациялар
множественная собствен ность - көп меншік
множественность - көптік
множественность валютных курсов - валю та лық 
бағамның көптігі

множественные акции - көп акция
множественный валютный курс - көп ва лю та лық 
бағам, көпше валюталық бағам, жиын тық валюталық 
бағам

множество - жиынтық, көптік (1. қай сы бір белгісі 
бойынша біріктірілген эле мент тер дің жиынтығы; 
2. бір нəрсенің өте көптігі)

множество допустимых решений - ұйға рын ды ше-
шім дердің көптігі, рауалы ше шім дер дің көптігі

множество решений - шешімдердің көптігі
множество способов - əдістердің көптігі
множитель дисконтирующий - дисконттаушы көбейт-
кіш

мобилизация - жұмылдыру
мобилизация денег - ақшаны жұмылдыру
мобилизация денежных средств - ақшалай қаражатты 
жұмылдыру

мобилизация депозитов - депозитті жұмылдыру
мобилизация капитала - капиталды жұмылдыру
мобилизация капи талов через кредитно-финансо-
вую систему - капиталды несие-қаржы жүйесі ар қы-
лы жұмылдыру

мобилизация капитальных ресурсов путем выпуска 
акций - акциялар шығару жолымен күрделі ресурс-
тарды жұмылдыру

мобилизация на личности - қолма-қол ақша ны (қолда 
бар қаражатты) жұмылдыру (банк тің жұмылдыруы)

мобилизация оборотных средств - айналым құрал-
жаб ды ғын жұмылдыру, айналым қаражатын жұмыл-
дыру

мобилизация резервов - сақтық қорларды жұмылдыру
мобилизация ресурсов - ресурстарды жұмылдыру 
мобилизация сбережений - жинақ ақшаны жұмылдыру
мобилизация средств - қаражатты жұмылдыру
мобилизация средств путем выпуска ценных бумаг 
на рынок - бағалы қағаздарды на рық қа шығару жо-
лымен қаражатты жұмылдыру

мобилизация финансовых средств - қаржы қаража-
тын жұмылдыру

мобилизация фон дов - қорларды жұмылдыру
мобилизация частичная - ішінара жұмылдыру
мобилизованный - жұмылдырылған (несие туралы)
мобилизовать денежные фонды - ақша қор ла рын 
жұмылдыру

мобилизовать капитал - капиталды жұмылдыру
мобилизовать капитал путем выпуска зарегистри-
рованных ценных бумаг - тіркелген бағалы қа ғаз-
дар ды шығару жолымен капиталды жұмылдыру

мобилизовать капитал путем прямой продажи цен-
ных бумаг крупным инвесторам - бағалы қа ғаз дар-
ды ірі инвесторларға тікелей сату жолымен капитал-
ды жұмылдыру

мобилизовать средства - қаражатты жұмылдыру
мобилизовать средства путем вы пуска ценных бу-
маг - бағалы қағаздар шығару жолымен қаражатты 
жұмылдыру

мобильность - икемділік, ұтқырлық, жұ мыл ғыш тық, 
жұмылдырылғыштық, ора лым ды лық, оңтайлылық, 
əбжілдік (1. жедел жұмылуға, көшуге, қоныс ау да-
ру ға, жыл жу ға қабілеттілік, əбжілдік; 2. жағдайға 
шапшаң бағдарлануға, іс-қимылдың қа жет ті ныса-
нын табуға қабілеттілік)

мобильность социальная - əлеуметтік оңтай лылық
мобильность экономических факторов - эко но ми ка-
лық факторлардың икемділігі

мобильный банкинг - жұмылғыш банкинг (банк шо-
тын ұялы телефон немесе қалта компьютері ар қы-
лы басқару)

мобильный домашний сертификат - икемді үй сер-
тификаты (ипотекамен қам сыз дан ды рыл ған бағалы 
қағаз)

могур - могур (Yндістанның байырғы алтын шақасы)
могущая быть изъятой стои мость, остаток - алынуы 
мүмкін құн, қалдық 

могущий быть акцептован ным - акцептеуге болатын
могущий быть взысканным - өндіріп алуға болатын
могущий быть востребованным - талап етіп алуға 
болатын 

могущий быть отзывной - қайтарып алуға болатын 
(аккредитив туралы)

могущий быть отмененным - күші жойылуы мүмкін 
(жойылуы немесе заңи күшін жоғалтуы мүмкін шарт)

могущий быть отозванным - кері қайтарып алуға бо-
латын (аккредитив туралы)
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могущий быть переданным - табыстауға болатын
могущий быть преданным - адал бола алатын 

(меншік титулын еркін табыстауға болатын мөр 
басылған құжат)

могущий быть продан ным - сатуға болатын
могущий быть продан ным на рынке - на рық та сату-
ға болатын

могущий быть учтенным - ескеруге (есептеуге) бола-
тын (вексель туралы)

модели баланса исламского банка - ислам банкі тең-
герімінің үлгілері

модели экономики - экономика үлгілері
модели экономической динамики - эконо ми ка лық 
серпін үлгілері

моделирование - үлгілеу
моделирование аналоговое - ұқсастық үлгілеу
моделирование глобальное - ғалами үлгілеу
моделирование движения наличности - қол ма-қол 
ақша қозғалысын үлгілеу 

моделирование имитационное - имитациялық үлгі-
леу, еліктемелік үлгілеу 

моделирование причинно-следственное - себеп-сал-
дар лық үлгілеу 

моделирование системное - жүйелік үлгілеу
моделирование экономических процессов - эконо ми-
ка лық үдерістерді үлгілеу 

модель - үлгі (белгілі бір оқиғалар қалай жəне неліктен 
болды немесе болуы мүмкін еді дегенді түсіну үшін 
жасалған өмір шындығының ұқсастығы) 

модель адаптации цен - бағаны бейімдеу үлгісі
модель адаптивная - бейімделме үлгі
модель анализа деловой активности - іскерлік бел-
сен ділікті талдау үлгісі

модель аналитическая - талдамалық үлгі
модель аналоговая - ұқсастық үлгісі
модель базовая - базалық үлгі
модель балансовая - теңгерімдік үлгі
модель Бём-Баверка - Бём-Баверк үлгісі (еңбектің 
осы ұсынысындағы жəне капитал қорындағы пайыз 
нормасын айқындау үшін əзірленген үлгі)

модель биномиальная - биномиалдық үлгі (ағымдағы 
сауда-саттықта опциондардың бағасын есептеу 
үшін қолданылатын үлгі) 

модель биржевой игры - биржалық ойын үлгісі
модель Блэка-Скоулза - Блэк-Скоулз үлгісі (жай оп-
циондарды бағалау үшін аталған экономистер ұсын-
ған теңдеу)

Модель Блэка - Шоулза - Блэк - Шоулз үлгісі 
(опционның бағасын қалыптастыру үлгісі)

модель бюджетного федерализма - бюджеттік федера-
лизм үлгісі

модель в менеджменте - менеджменттегі үлгі
модель денежных доходов населения - халықтың 
ақшалай табысының үлгісі

модель “доходы-расходы” - “кіріс-шығыс” үлгісі
модель закладной - кепілхат үлгісі
модель затрат и доходов - шығын мен кіріс үлгісі

модель “затраты - выпуск” - “шығын - шы ға ры лым” 
үлгісі

модель имитационная - имитациялық үлгі, еліктеме 
үлгі

модель “инвестиции - сбережения - ликвидность 
- деньги” - “инвестиция - жинақ ақша - өтімділік - 
ақша” үлгісі 

модель инфляции - инфляция үлгісі
модель информационная - ақпараттық үлгі
модель инфраструктуры - инфрақұрылым үлгісі
модель клиринга - клиринг үлгісі
модель коллективного риска - ұжымдық тəуекел 
үлгісі

модель конкуренции - бəсекелестік үлгісі
модель конкурса при нескольких предложениях - 
бірнеше ұсыныс болған кездегі конкурс үлгісі

модель линейного программирования в менеджмен-
те - менеджменттегі желілік бағдарламалау үлгісі

модель макроэкономическая - макроэконо ми калық 
үлгі

модель Марковица - Марковиц үлгісі (бағалы қа ғаз-
дар дың оңтайлы қоржынын есептеуге арналған 
бағдарлама) 

модель микроэкономическая - микроэко но ми калық 
үлгі

модель многосекторная - көп секторлы үлгі
модель многоступенчатая - көп сатылы үлгі
модель мультипликатора - мультипликатор үлгісі
модель накопления задолженности - бере шек тің 
қорлану үлгісі

модель нарушения цен - бағалар бұзылуының үлгісі
модель нахождения решения - шешім табу үлгісі
модель Неймана - Нейман үлгісі (эко но ми ка лық жүйе-
нің барынша ықтимал қарқынын, сондай-ақ осы 
қар қын ға сай келетін үй ле сім ді лік пен бағаны та бу ға 
ар нал ған үлгі, ұл ғай ма лы экономиканың ең қа ра па-
йым үлгісі)

модель ожидаемой стоимости - күтілетін (болжалды) 
құн үлгісі

модель ожидаемых затрат - күтілетін (болжалды) шы-
ғын үлгісі

модель определения цены предложения - ұсы ныс ба-
ға сын анықтау үлгісі

модель опцион ного ценообразования - оп цион дық 
баға белгілеу үлгісі

модель опционного ценообразования Ф.Блэка и 
М.Шоулза - Ф.Блэк пен М.Шоулздың опцион дық 
баға белгілеу үлгісі

модель опытная - тəжірибелік үлгі
модель оценивания - бағалау үлгісі
модель оценки капитальных активов - капитал 
активтерін бағалау үлгісі

модель планирования - жоспарлау үлгісі
модель, позволяющая выявлять компании, кото-
рым грозят финансовые трудности - қаржы қиын-
ды ғы төнген компанияны анық тауға мүмкіндік бе ре-
тін үлгі
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модель “потребление + инвестиции + правитель-
ство” - “тұтыну + инвестиция + үкімет” үлгісі

модель потребления - тұтыным үлгісі
модель предложения - ұсыныс үлгісі
модель прибыльности - пайдалылық үлгісі
модель принятия решений - шешімдер қа был дау 
үлгісі

модель принятия решений Врума-Йеттона - Врум-
Йеттонның 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 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 ынталан-
дыру үлгісі 

модель сферы потребления - тұтыну аясының үлгісі
модель управления - басқару үлгісі
модель Фидлера - Фидлердің үлгісі (бас шы лық тың 
тиімділігіне ықпал ететін үш фак тор бө ліп көр-
се тіл ген үлгі, олар: басшы мен ұжым мүшелері 
ара сын да ғы қатынас, тапсырма құрылымы, ла уа-
зым дық билік, яғни бас шы ғы лауазымы бойынша бе-
ріл ген заң ды билік) 

модель финансовая - қаржылық үлгі 
модель хозяйственного расчета - шаруа шы лық есеп 
үлгісі

модель ценообразования - баға белгілеу үлгісі
модель ценообразования капитальных активов - ка-
питал активтерінің бағасын бел гі леу үлгісі 

модель “черного ящика” - “қара жəшік” үл гі сі (зерт-
теу ші ге жүйенің тек кіріс жəне шы ғыс ақ па ра ты 
ғана мəлім, ал ішкі құ ры лы мы беймəлім жүйе)

модель экономики - экономика үлгісі
модель экономико-математическая - эконо ми калық-
математикалық үлгі

модель экономико-статистическая - эконо микалық-
статистикалық үлгі

модель экономическая - экономикалық үлгі
модель экономического взаимодействия - экономи-
ка лық ықпалдастық үлгісі

модель экономического оборота - эконо ми ка лық ай-
налым үлгісі

модель экономического равновесия - эконо микалық 
тепе-теңдік үлгісі

модель экономического развития - эконо ми ка лық 
даму үлгісі

модель экономического роста - экономика лық өсу 
үлгісі

модель экономического цикла - экономика лық кезең-
ділік үлгісі 

модель экономической динамики - экономи ка лық 
сер пін үлгісі

модель экспериментальная - эксперименттік үлгі
модель экспортная - экспорттық үлгі
модель эффективности затрат - жұмсалған шығын 
тиімділігінің үлгісі

модельный закон сберегательной ассоциации - 
жинақ қауымдастығының үлгілік заңы

модернизация - жаңғырту (объектіні же тіл ді ру, жақ-
сар ту, жаңарту; оны жаңа талаптар мен нор ма-
лар ға, техникалық шарт тар ға, сапа көр сет кіш те рі-
не сай келтіру)

модернизация банка - банкті жаңғырту
модернизация инфраструктуры - инфрақұ ры  лымды 
жаңғырту

модификация - модификация, түрлендіру, түр ле нім, 
сəндендіру (өндіріске ілгерішіл өз ге ріс тер енгізу; 
бұйымның, машинаның не ғұр лым жаңа, ілгерішіл 
үлгісі; компанияның бас қа ру құрылымын оның сын-
дарлы ұйым дас тырылу қағидатын қозғамай өз гер-
ту; эко но микалық цикл кезеңі) 

модификация рынка - нарықты түрлендіру
модификация технико-экономическая - тех никалық-
экономикалық түрлендіру

модификация экономического цикла - эко но микалық 
кезең түрленімі

модифицированная наличная основа - үл гі ленген 
қолма-қол ақша негізі

модифицированный ба зис начисления - үл гі ге ай-
нал ды рылған есептеу базисі

модифицированный наличный базис - үлгіге айнал-
ды рылған қолма-қол базис

“мое слово - моя гарантия” - “айтқан сөзім - берген 
кепілдігім” (Лондон қор биржасының ұраны)

“мое слово - мое обязательство” - “менің сө зім - 
менің міндеттемем”‚ “айтқан сөзім - берген сер тім”, 
“айтылған сөз - берілген серт” (жаргон сөз: биз нес-
те гі негізгі қағида)

мозговая атака - ақылмандар талқысы (мамандар то-
бы ның талқысы барысында ше шім дер ді тез із дес ті-
ру жəне са рап шы лар дың бағалауын бас шы лық қа ала 
отырып, таң дау лы шешімді іріктеу əдісі)

мозговая атака на уровне корпорации - корпорация 
деңгейіндегі ақылмандар талқысы

мозговой трест - ақылмандар үйірмесі (кəсіпорын, 
ұйым басшылығы жанындағы белгілі бір органға шо-
ғыр лан ды рылған аса білікті, терең ойлы мамандар 
тобы)

мозговой штурм - ақылмандар сарабы, ой тал қы 
(сарап тамалық бағалау əдістерінің бірі, проблеманы 
білікті сарапшылар тобының ауызекі талқылауы)

молчаливый акцепт - у-шусыз акцепт, у-шусыз риза-
лық, үнсіз ризалық
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молчаливый сговор - у-шусыз бəтуа, у-шусыз сөз бай-
ласу, үнсіз сөз байласу

молчаливый уход - у-шусыз кету, үнсіз кету
момент начальный - бастапқы мезет (есептің баста-
латын мезеті)

моментальная цена - мезеттік баға
монета / монет - мəнет, тиын, шақа (металл ақша, заң-
мен белгіленген салмақта жəне пішінде металдан: 
алтын, күміс, мыс, никель, т.б. қорытылған құйма, 
ақша белгісі; елдегі айналыс пен төлем құралы)

монета банковская - банк шақасы, банк мəнеті
монета билионная - билион шақа, билион мəнет 

(арзанқол металл ақша)
монета в обращении - айналыстағы мəнет
монета достоинством 10 центов - құны 10 центтік 
мəнет (шақа) (АҚШ)

монета достоинством 2 шиллинга - құны 2 шил лин гі-
лік мəнет (шақа) (Ұлыбритания)

монета достоинством 25 центов - құны 25 центтік 
мəнет (шақа)

монета достоинством 6 пенсов - құны 6 пенстік мəнет 
(шақа) (Ұлыбритания; 1971 жылға дейін шекілді)

монета звонкая - сыңғырлақ шақа, сыңғырлақ тиын, 
сыңғырлақ мəнет (асыл металдан жасалған тиын)

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 об ращении - айна лыста жүр-
ген 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 с завышенной массой - салмағы жо ға ры 
мəнет (шақа)

монета серебряная - күміс мəнет
монета со стандарт ным содержанием металла - ме-
талл құрамы стандартты мəнет (шақа)

монета стандартная - стандарт мəнет 
монета установлен ной законом пробы - сынамасы 
заңмен белгіленген мəнет (шақа)

монета фальшивая - жалған мəнет
монетаризация - монетаризация, теңгелендіру, мəнет-
тендіру

монетаризм - монетаризм, теңгешілдік, мə нет  шіл дік 
(1. экономика ғылымында ақшаны мак ро эко но ми-
ка лық саясаттың түпқазығы етіп қоятын мектеп, 
яғни айналыстағы ақша мөлшерінің өзгеруіне ба-
ға ны, кірісті, жұ мыс пен қамтылуды айқындаушы 
ат  қа  рым ретінде баса ден қоятын экономикалық 
ой-пікір мектебі; 2. ақшаның сандық тео риясымен 
байланысты теория негізі)

монетарист - монетарист, мəнетшіл (ақша қоры эко-
но ми ка да ғы өрлеу мен құлдырауды зерт  теу  дің кілті 
деп есептейтін экономист)

монетарист ская доктрина - монетаристік доктрина
монетаристская теория - монетаристік теория, 
теңгешілдік теория

монетарная база - монетарлық база, мо не тар лық негіз 
(ақша массасы элементтерінің жиынтығы)

монетарная политика - монетарлық саясат, теңгешіл-
дік саясат

монетарная реформа - монетарлық реформа 
монетарная система - монетарлық жүйе, ақша жүйесі 

(елдегі ақша айналысының тарихи тұрғыда қа лып-
тас қан, ұлттық заңнамамен баянды етілген құры-
лы мы)

моне тарная теория - монетарлық теория
моне тарная теория номинального дохода - атаулы 
табыстың монетарлық теориясы

монетарная эко номическая теория - моне тар лық 
экономикалық теория

монетарная экспансия - монетарлық экспансия 
(ақшаның санын көбейту)

монетарное золото - монетарлық алтын (банкнотты 
қамтамасыз етуге қызмет ететін босалқы алтын 
қоры)

монетарное правило - монетарлық ереже
монетарное регулирование - монетарлық реттеу
монетар ный - монетарлық
монетарный контроль - монетарлық бақылау
монетарный суверенитет - монетарлық егемендік
монета-символ - символ-мəнет, рəміз-символ
монетизация - монетизациялау, мəнеттендіру
монетизация бюджетного дефицита - бюджет тапшы-
лы ғын монетизациялау (мəнеттендіру)

монетизация ВВП - ЖІӨ-ні монетизациялау (мəнет-
тендіру)

монетизация государственного долга - мем ле кет тік 
борышты монетизациялау (мə нет тен діру)

монетизация дефицита - тапшылықты ақ ша лы ету, 
тапшылықты мəнеттендіру (бағалы қағаздарды ашық 
нарықта сатып алу жолымен ақша алу)

монетизация долга - борышты мəнеттендіру
монетизировать - мəнеттендіру
монетная бронза - мəнеттік қола
монетная действительная стоимость - мə нет тің шы-
найы құны

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
монет ная стоимость унции золота - алтын унция сы-
ның мəнеттік құны

монет ная стоимость унции серебра - күміс унциясы-
ның мəнеттік құны

монетная стопа - мəнет бумасы, мəнет тізбесі
монетное дело - мəнет дайындау ісі
монетное золото - мəнеттік алтын, алтын мəнет 

(мəнет түріндегі алтын)
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монетное серебро - мəнеттік күміс
монетные боны - мəнеттік бона
монетные конвенции и союзы - мəнет жөніндегі 
келісімшарттар мен одақтар

монетный - мəнеттік
монетный автомат - мəнет автоматы
монетный двор - мəнет сарайы, шақа сарайы, теңге 
сарайы, ақша сарайы (мəнет шекумен, орден, медаль, 
металдан жасалған басқа да мемлекеттік айырым 
бел гі ле рін дайындаумен айналысатын мемлекеттік 
мекеме)

монетный доход - мəнет табысы (ақша шығарудан 
түсетін табыс)

монетный коэффициент - мəнет коэффициенті
монетный курс - мəнет бағамы
монетный паритет - мəнет бара-барлығы, теңге бара-
барлығы, теңге тепе-теңдігі

монет ный союз - мəнет одағы 
монетный устав - мəнет жарғысы (елде мəнет шеку 
тəртібін айқындайтын ереже)

монеты “Британия” - “Британия” мəнеті (Брита ния-
ның құны 100, 50, 25 жəне 10 стерлинг фунттық 
төрт алтын мəнеті)

монеты в обращении - айналыстағы мəнет
монеты и банкно ты, хранящиеся в казначействе - 
қазынашылықта сақтаулы мəнет пен банкноттар

монеты и бумажные день ги - мəнет пен қағаз ақша
монеты и денежные знаки - мəнет пен ақша белгілері
монеты из благородных металлов - асыл металдар-
дан шекілген мəнет

монеты из металла установленной пробы - белгілен-
ген сынамадағы металдан шекілген мəнет

моне ты, изъятые из обращения - айналыстан алын-
ған мəнет

монеты крупного достоинства - құны ірі мəнет
монеты мелкого достоинства - құны ұсақ мəнет
монеты, обяза тельные к приему в качестве средства 
платежа в любой сумме - кез келген сомада төлем 
құралы ретінде қабылдануға міндетті мəнет

монеты оди накового достоинства - құны бір дей мəнет
монеты разного достоинства - құны əртүрлі мəнет 
монитарная система - монитарлық жүйе
монитор - монитор (1. межелі мөлшерде сақ та лу ға 
тиіс параметрлерді бақылайтын құ рал; 2. те ле-
ви зия лық бейненің сапасын ба қы лай тын құрылғы; 
3. компьютердің мəтін, бейне көрсеткіш экранды 
құрылғыcы)

мониторинг - мониторинг (экономикалық объек ті лер ді 
үздіксіз қадағалау, бағалау, жай-күйін болжау, бас-
қа ру дың құрамдас бө лі гі ретінде олардың қыз ме ті не 
талдау жасау)

мониторинг глобальный - ғаламдық мониторинг
мониторинг долга - борыш мониторингі
мониторинг исполнения бюджета - бюджет тің атқа-
ры лу мониторингі 

мониторинг должников с проблемными долгами 
- проблемалы борыштары бар бо рыш қор лардың 
мониторингі

мониторинг залогового обеспечения - ке піл затпен 
қамтамасыз ету мониторингі

мониторинг исполнения бюджета - бюд жет тің атқа-
ры лу мониторингі 

мониторинг кредитный - кредит мониторингі (несие 
ұйымының несиелік қоржынын қа да ға лау жүйесі, 
шартта уағдаласылған несие талаптарының 
орындалуын талдауды, ба ға лауды жəне болжауды 
қамтиды)

мониторинг потребительских цен - тұтыну ба ға сы-
ның мониторингі

мониторинг экономического и социального поло-
жения - экономикалык жəне əлеуметтік жағдайдың 
мониторингі 

мониторинг экономической политики - эко но ми ка-
лық саясат мониторингі

мониторинг экономической ситуации - эко но ми ка-
лық жағдай мониторингі

мониторные торги - мониторлық сауда-саттық (жеке 
байланысқа түспей, компьютерлік монитор арқылы 
сауда жүргізу нысаны)

монобанк - монобанк, дара банк (бөлімшелері, филиал-
дары жоқ банк)

монобанковская система - монобанк жүйесі, дара 
банк жүйесі

монометаллизм - монометаллизм, жалқы металлизм 
(бір металл жалпыға ортақ балама ақша ай на лы сы-
ның негізі болатын ақша жүйесі)

монометаллизм золотой - алтын монометаллизм
монометаллизм серебряный - күміс монометаллизм
монометаллист - монометалшы
монометаллическая денежная система - моно ме тал-
дық ақша жүйесі

монометаллическая система - жалқы металдық (мо-
но металдық) жүйе

монометаллический - жалқы металдық
монополизация рынка - нарықты монопо лияландыру
монополизация торговли - сауданы монополиялау
монополист - монополист (үстемдік жасаушы)
монополистическая деятельность - монопо лис тік 
қызмет

монополистические действия - монополистік əрекет
монополистическая конкуренция - монопо листік 
бəсеке

монополистическая прибыль - монополистік пайда
монополистический капитал - монополистік капитал
монополистический рынок - монополистік нарық
монополистическое соглашение - монополис тік 
келісім

монополия - монополия (1. бірнеше компания ны бі-
рік  тір ген, осының арқасында белгілі бір тауар не 
тауарлар тобы нарығында бір ғана сатушы жəне 
көп те ген сатып алушылар болатын жағдайға қол 
жет кіз ген ірі компания, корпорация; 2. бір нəрсені 
өн ді ру ге не сатуға айрықша дара құқықтылық, яғни 
на рық та жалғыз жеткізушінің болуы)

монополия банковская - банк монополиясы
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монополия валютная - валюталық монополия
монополия государственная - мемлекеттік монополия
монополия групповая - топтық монополия
монополия законная - заңды монополия
монополия международная - халықаралық монополия
монополия на рынке - нарықтағы монополия
монополия страховая - сақтандыру монополиясы
монополия торговая - сауда монополиясы
монополия транснациональная - ұлтаралық моно-
полия

монополия финансовая - қаржы монополиясы
монополия финансового капитала - қаржы 
капиталының монополиясы

монополия фискальная - қазыналық монополия
монополия чеканки монет - тиын шеку монополиясы, 
мəнет шеку монополиясы

монопольная прибыль - монополиялық пайда
монопольная рента - монополиялық рента
монопольная сверхприбыль - монополиялық үстеме 
пайда

монопольная цена - монополиялық баға
монопольно высокая прибыль - монопо лия лық 
жоғары пайда

монопольно высокая цена - монополиялық жоғары 
баға

монопольно низкая цена - монополиялық тө мен баға
монопольное право - монополиялық құқық
монопольное право на чеканку монет - мə нет шекуге 
монополиялық құқық

монопольный банк - монополиялық банк
монопсония - монопсония (жалғыз сатып алушы көп 
сатушыға қарсы тұратын бə се ке жағ да йы, яғни 
нарықта жалғыз тұ ты ну шы ның болуы)

монопсония на рынке - нарықтағы моноп сония
мораль - мораль, ахлақ, иман (адамгершілік, мінез-
құлық, ғибрат, өнеге ережелерінің жиынтығы)

моральное выбытие мощностей - қуаттардың 
сапалық істен шығуы 

морально устаревшая техника - сапалық ес кірген 
техника

моральное обязательство - ахлақтық міндеттеме
моральное состояние - ахлақтық ахуал (қыз мет кер-
дің сенімділігі, оның өз еңбегіне мақ та ныш сезіммен 
қарауы)

моральное стимулирование - ахлақтық ынталандыру
моральные дивиденды - ахлақтық дивидендтер
моральные ценности - ахлақтық құндылықтар (адам 
өз əрекетінде басшылыққа алатын жəне оның адам-
гер ші лік тұрғыдан қолайсыз шешімдер қа был дау дан, 
қылық көрсетуден қашуына мүмкіндік бе ре тін əдеп-
ті лік қағидаты)

моральный вред - ахлақтық зиян (заңга қарсы əре кет-
тер мен келтірілген беймүліктік зиян: жапа шегу, 
бе де лі не, жақсы атағына қаяу түсу, жеке басының 
қа дір-қасиетінің төмендеуі)

моральный износ основных средств - негізгі құрал-
жаб дықтың сапалық тозуы

моральный износ основных фондов - негізгі қор лар-
дың сапалық тозуы

моральный износ техники - техниканың сапа лық тозуы
моральный убыток - ахлақтық залал
моральный ущерб - ахлақтық зиян
мораторий - мораторий, бəсеңдету, кейінге қал дыру, 
тоқтатып тастау, тоқтам салу (1. ішкі немесе сыртқы 
міндеттемелерді орындау мерзімінің ұзартылғанын 
жариялау; 2. өзінің борышкерлік міндеттемесін тө-
леу ден уақытша бас тарту)

мораторий банковский - банкке мораторий (үкі мет-
тің өкімімен несие мекемелерінің біраз уақытқа 
жабылуы)

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
морское право ареста имущества за долги - теңіз қа-
ты на сында борыш үшін мүлікке тыйым салу құқығы

морское право удержания имущества за долги - 
теңіз қатынасында борыш үшін мүлікті ұстап қалу 
құқығы

морской заем - теңіз қарызы
мортификация - мортификация, тозып істен шығу 
деңгейі (акцияның жоғалуы, бүлінуі, т.б. себепті ак-
ция иелерінің оны жарамсыз деп жариялауы)

московка - московка (орыстың құны жарты ко пей-
ка лық күміс шақасы, ХVІ-ХVІІ ғасырларда Мəскеу 
кінəздігінде шығарылған)

московская межбанковская валютная биржа - 
Мəскеу банк аралық валюталық биржасы

мотив накопления денег для непредвиденных целей 
- болжанбаған мақсаттар үшін ақшаны қорландыру 
уəжі

мотив финансовый - қаржы уəжі 
мотиватор - уəждеуіш (қызметкерде өз жұ мы сы на 
қанағаттану сезімін туғызатын факторлар)

мотивационные исследования - уəждемелік зерттеулер
мотивационный анализ - уəждемелік талдау (сапалық 
маркетингілік талдау)

мотивация - уəждеме (1. жеке адамның немесе адам-
дар тобының ұйым мақсаттарына жетуге ба ғыт-
тал ған харекетке ішкі ынтасы; 2. жұмыстан ала-
тын қанағат сезімінен туатын жұмыс істеу тілегі)

мотивация деятельная - харекеттік уəждеме
мотивация по принципу “кнута и пряника” - “қам-
шы жəне тəтті тоқаш” қағидаты жөніндегі уəждеме 
(қызметкерлерді уəжге итермелеу үшін есекті қам-
шы мен айдаған сияқты сыртқы көтермелеу мен 
жазаны əдейі жəне қарқынды түрде пайдалану)

мотивировка - уəждеме, уəждемелеу
мотивировка неубедительная - иландырмайтын 
уəждеме

мотивирующая реклама - уəждемелі жарнама 
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мотивы накопления денег - ақшаны қор лан дыру уəжі
МОФФ - MOFF (ағылшынша “multiple option fi nanc-

ing facility” - “көп опционды қаржы кредиті” деген 
терминнің қысқартылған атауы: жобаны қар жы-
лан ды ру үшін неғұрлым қолайлы валютаны таңдау 
құ қы ғын беру) 

мошенничать - айлакерлік жасау
мошенническая заявка на торгах - сауда-саттықтағы 
айлакерлік өтінім 

мошенническая передача имущества - мү лік ті айла-
кер лікпен табыстау

мошеннические действия - айлакерлік əре кет тер
мошеннические операции - айлакерлік операциялар
мошеннический счет - алаяқтық шот
мошенническое использование банковских карто-
чек - банк карточкаларын ай ла кер лік пен пайдалану

мошенническое использование банковских карто-
чек клиентом - тапсырыскердің банк карточкаларын 
айлакерлікпен пайдалануы

мо шенническое получение кредита - айла керлікпен 
кредит алу

мошенническое управление банком - банкті айлакер-
лік пен басқару

мошенничество - айлакерлік (1. біреудің мүл кін немесе 
оған құқығын, сондай-ақ өзге де игілігін алдау немесе 
сеніміне қиянат жасау жолымен иеленіп алу, алып 
қою; 2. жал ған хабарды пайдалану немесе алдау не-
месе се нім  ге қиянат жасау жолымен жеке адам  ның 
немесе ұйымның құнды мүлкін иемденіп алу үшін 
шын дық ты қасақана бұрмалау; 3. алдау-арбау жо-
лымен жеке адамды өзіне-өзі зиянды əрекет жа сау-
ға мəжүрлеп, оны бай лы ғы ның бір бөлігінен айыру)

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 қол да нып жасала-
тын алаяқтық

мошенничество страховое - сақтандырудағы алаяқтық
мошенничество финансовое - қаржыдағы айлакерлік
мощность расчетная - есептік қуат
мощность резервная - сақтық қор қуаты
мультивалютная оговорка - мульти ва лю та лық 
ескертпе, көп валюталық ескертпе (неғұрлым тұ-
рақ ты валютаның тө лем валютасына қатысты 
орташа ариф ме ти ка лық бағамы өзгерген жағдайда 
тө  лем сомасын қайта есептеу көзделетін қор ға-
ныш   тық валюта ескертпесі)

мультивалютная ссуда - мультивалюталы несие, көп 
валюталы несие

мультивалютные ценные бумаги - мультивалюталық 
бағалы қағаздар

мультивалютный кредит на основе евронот - еуро-
нота негізіндегі мультивалюталық несие 

мультивалютный расчетный счет - муль ти ва лю та лық 
есеп айырысу шоты, көп валюта лық есеп айырысу

мультимедиа - мультимедиа (əртекті ақ па рат тың 
ағынын - мəтіндерді, графикалық суреттерді, музы-
каны, бейнесуреттерді икемді басқаруға мүмкіндік 
беретін компью тер лік технология термині)

мультиплайер - мультиплайер (қаржы мен инвести-
цияда қолданылатын тəсіл)

мультиплайер депозитарный - депо зи та рий лік муль-
типлайер

мультиплайер инвестиционный - инвести ция лық 
мультиплайер

мультиплайер кредитный - несие мульти плайері
мультипликативное расширение - мульти пли ка-
тив тік ұлғайту (жалпы банк жүйесі алатын жаңа 
сақтық қорларды көп қай та ра көбейту жолымен 
депозиттерді ұлғайту)

мультипликатор - мультипликатор (агрегаттық ша-
мамен оның құрылымдық бөліктері арасындағы ара 
салмақты сипаттайтын коэффициент)

мультипликатор “депозиты к резервам” - “сақтық 
қорларға депозиттер” мультипликаторы

мультипликатор банковский - банк мультифликаторы
мультипликатор биржевой - биржалық мультиплика-
тор

мультипликатор бюджетный - бюджеттік мультипли-
катор 

мультипликатор вало вого дохода - жалпы табыстың 
мультипликаторы

мультипликатор внеш ней торговли - сыртқы сауда-
ның мультипликаторы

мультипликатор государственного бюджета - мем ле-
кет тік бюджет мультипликаторы

мультипликатор государственных расходов - мем ле-
кет тік шығыс мультипликаторы

мультипликатор денежный - ақша мультипликаторы
мультипликатор депозитного расширения - депо зит-
тік кеңейту мультипликаторы

мультипликатор депозитный - депозиттік мультипли-
катор

мультипликатор динамический - серпінді мульти-
пликатор

мультипликатор дохода - табыс мультипликаторы
мультипликатор занятости - жұмыспен қам ту муль-
типликаторы

мультипликатор затрат - шығын мультипликаторы
мультипликатор инвестиционный - инвес ти циялық 
мультипликатор

мультипликатор кредитный - кредит мультиплика-
торы

мультипликатор М1 - М1 мультипликаторы (ақша 
ба за сы ның еселеніп көбейген шамасы ретіндегі чек 
депозиттері мен ақша массасы сомасының ұл ғай ға-
нын көрсететін коэф фициент)

мультипликатор налоговый - салық мультипликаторы
мультипликатор потребления - тұтыну мультиплика-
торы

мультипликатор правительственных расходов - үкі-
мет шығысының мультипликаторы
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мультипликатор расходов - шығыс мультипликаторы
мультипликатор резервов - сақтық қор мультиплика-
торы 

мультипликатор сбалансированного бюджета - тең-
дес тірілген бюджет мультипликаторы 

мультипликатор статистический - статис ти ка лық 
мультипликатор (күрделі жұмсалым өсімінің ұлт тық 
табыс серпініне əсер ете ті нін сипаттайтын көр-
сеткіш)

мультипликатор стоимости - құн мультипликаторы
мультипликатор чистого дохода - таза табыс мульти-
пликаторы

мунгу - мунгу (Моңғолияның ұсақ мəнеті)
“мунифонды” - “муниқорлар” (өзара қарыз қоры 

(mutual fund) терминіне синоним термин)
мунифэктс - мунифэктс (облигациялар на ры ғын да күн-
де лік ті жағдай туралы ақпарат таратудың жеке 
меншікті жүйесі)

муниципалы - муниципалдар (АҚШ-тың жергілікті 
өкімет орындары шығаратын бағалы қағаздар)

муниципальная облигация - муниципалдық облигация
муниципальная облигация без указания мнения 
юридической фирмы относительно ее надежности 
- сенімділігі жөнінде заңды фирманың пікірі көр се-
тіл ме ген муниципалдық облигация

муниципальная облигация для финансирования 
больниц - ауруханаларды қар жы лан ды ру ға арналған 
муниципалдық облигация

муниципальная об лигация для финансирования 
обще ственных проектов - қоғамдық жобаларды 
қар жы ландыруға арналған муниципалдық облигация

муниципальная обли гация, обеспеченная доходами - 
кіріспен қамтамасыз етілген муниципалдық облигация

муниципальная облига ция, обеспеченная конкрет-
ными налоговыми доходами эмитента - эмитенттің 
нақты салықтық кірістерімен қамтамасыз етілген 
муниципалдық облигация (АҚШ)

муниципальная облигация, обеспеченная мораль-
ным обязательством властей штата - штат өкімет 
орындарының ахлақтық міндеттемесімен қамтамасыз 
етілген муниципалдық облигация

муниципальная облигация, обеспеченная общей га-
рантией - ортақ кепілдікпен қам та ма сыз етілген му-
ни ци пал дық облигация

муниципальная сберегательная касса - муници пал-
дық жинақ кассасы

муниципальная собственность - муници пал дық меншік
муниципальная цен ная бумага - муниципал дық баға-
лы қағаз

муниципальное долговое обязательство - муници-
пал дық борышкерлік міндеттеме

муниципальное облигационное страхование - муни-
ци палдық облигациялық сақтандыру

муниципальные билеты - муниципалдық билеттер 
(муниципалдық борышқорлық міндеттемелер)

муниципальные доходные облигации - му ни ци пал-
дық табысты облигациялар

муни ципальные краткосрочные облигации с ре-
гулируемой процентной ставкой, автоматически 
конвертируемые в долгосрочные с фиксирован-
ной став кой - пайыздық мөлшерлемесі реттелетін, 
мөлшерлемесі тиянақталған ұзақ мерзімді обли га-
ция лар ға өзінен-өзі айналатын муниципалдық қысқа 
мерзімді облигациялар

муниципальные облигации - муниципалдық облига-
циялар

муниципальные облигации без сертификатов соб-
ственности - меншік сертификаттары жоқ муници-
пал дық облигациялар

муниципальные облигации для финансирования 
частных лиц - жекеше тұлғаларды қаржыландыруға 
ар нал ған муниципалдық облигациялар

муниципальные облигации, купоны и основная 
сумма которых покупаются и продаются раз-
дельно - купондары мен негізгі сомасы бөлек-бөлек 
сатып алынатын жəне сатылатын муниципалдық об-
лигациялар

муниципальные облигации, основная сумма и про-
центы по которым выплачиваются из доходов от 
финансируемых с их по мощью проектов - негізгі 
сомасы мен па йыз да ры муниципалдық об ли га ция-
лар дың кө ме гі мен қаржыландырылатын кірістен тө-
ле не тін муниципалдық облигациялар

муниципальные облигации, погашаемые налогами 
на население, пользующееся результа тами обще-
ственных работ - қо ғам дық жұмыстардың нə ти же-
ле рін пайдаланатын тұрғын халыққа салынатын са-
лық тар мен өтелетін муниципалдық облигациялар

муниципальные облигационные займы - муни ци-
пал дық облигациялық қарызхаттар

муниципальные органы - муниципалдық органдар
муниципальные сберегательные банки - муници пал-
дық жинақ банктері

муниципальные финансы - муниципалдық қаржы
муниципальные ценные бумаги - муници пал дық 
баға лы қағаздар

муниципальный - муниципалдық (жергілікті өзін-өзі 
басқаруға қатысты)

муниципальный банк - муниципалдық банк
муниципальный инвестиционный трест - муници-
пал дық инвестициялық трест

муниципальный налог - муниципалдық са лық (жер-
гі лік ті билік органдары тарапынан тұр ғын үйлердің 
құнына салынатын салық)

муниципальный облигационный заем - му ни ци пал-
дық облигациялық қарыз

муниципальный облигационный фонд - му ни ци пал-
дық облигациялық қор

мусорные облигации - қоқысты облигациялар, тө мен-
қол облигациялар

мусульманское право - мұсылман құқығы (мұ сылман 
елдеріндегі құқықтық нормалар жиынтығы) 

мутуализм - мутуализм (П.Ж. Прудон əзір ле ген дə-
лел де ме - бір-біріне айырбасталатын көр сетілетін 
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қыз мет тер, рентаны, пайыз бен пайданы алып тас-
та ған да, өзара тең болуға тиіс)

мутуальные банки - мутуал банктер (жер гі лік ті дең-
гей  де гі кооперативтік кредит банктері)

“мы и они”- “біз жəне олар” - (жаргон сөз: қыз мет-
кер лер ді менеджерлер мен жұ мыс кер лер ге бөлудің 
дəс түрлі формуласы)

Мэрилендская сберегательно-долевая страховая 
корпорация - Мэриленд жинақ-үлестік сақтандыру 
корпорациясы

мэтчинг - мэтчинг (валюталық тəуекелдікті есептеу 
мен бағалау əдісі)

мягкая валюта - жұмсақ валюта (жаргон сөз: мен шік-
ті атаулы құнына жəне басқа валюталардың ба ға-
мы на қатысы бойынша тұрақсыз валюта)

мягкие доллары - жұмсақ доллар, икемді дол-
лар (жаргон сөз: делдалдың көрсеткен қызметі         
үшін төлем, комиссиялық алымның жалпы 
сомасының құра мы на енгізіледі, бірақ оған пайда 
əкелмейді)

мягкие облигации - жұмсақ облигациялар           
(ағымдағы нарықтық пайыз нормаларынан гөрі 
жоғары, сыйлық ақы үшін сатылатын облига-
циялар)

мягкий заем - жұмсақ қарыз 
мягкое приземление - жайлап қону, жерге баяу қону 

(жаргон сөз: валюта баға мы ның көтерілгеннен ке-
йін тұрақты ва лю та лық деңгейге дейін жайлап тө-
мен деуі)

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 внебиржевом рынке - биржадан тыс нарықта
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 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 (есептемеде шаруа шы-
лық операциялары тіркелген күн)

на конкурентной основе - бəсекелік негізде
на конкурсной основе - конкурстық негізде
на кон курсном аукционе - конкурстық аукционда
на конфиденциальной основе - құпиялық негізінде
на кредитной основе - кредиттік негізде
на льготных условиях - жеңілдік шарттарымен
на месте - сол жерде (қаржы, төлем тапсырмасын 
көрсеткен бойда оны дереу төлеу керек дегенді 
білдіретін шарт)

на момент закрытия биржи - биржаның жабылу 
сəтінде

на начало года - жыл басында (есептемеде шаруа шы-
лық операциялары тіркелген күн)

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 уағда лас-
тық 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 қаржы лан-
ды ру негізінде

на основе сотрудничества - ынтымақтастық негізінде
на основе фиксированной цены - тіркелген баға 
негізінде

на паях - үлеспұлмен, үлеспұл негізінде 
на подходе - жақындап келеді (кез келген сəтте нарық-
қа шығарылуы мүмкін тіркелген бағалы қағаздар 
туралы)

на почтительном расстоянии - бірталай қа шық тық та 
(өз мүдделері үшін əрекет ете тін, бір-бірімен мін-
деттемелермен бай ла ныс па ған тəуелсіз та рап тар-
дың мəміле жасасуы немесе операциялар жүргізуі)

на правительственном уровне - үкіметтік деңгейде
на предъявителя - ұсынушыға арналған
на пропорциональной основе - үйлесімді негізде
на пути - жолда, жолда келе жатыр (қоғамдық дистри-
буция үшін ұсынылатын бағалы қа ғаз дарды сақ тан-
ды ру, кепілдендіру үдерісіне қатысты қол да ны ла-
тын термин) 

на равных началах - тең негізде
на равных условиях - тең жағдайда
на рассмотрении - қарауда, қаралуда
на руководящем уровне - басқарушылық деңгейде
на рынке наблюдается тенденция к повышению кур-
сов - нарықта бағамның жоғарылау үрдісі байқалады

на рынке произ водится мало сделок, но цены почти 
не изменились - нарықта аз мəміле жасалуда, бірақ 
баға өзгермеген дерлік
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на самых выгодных ус ловиях - ең тиімді жағдайларда
на своем счете - өзінің шотында
на свою ответственность - өз жауапкершілігіне
на срок - мерзімге (биржадағы мəміле шарттары 
туралы)

на условиях товарного кредита - тауар кредиті шарт-
тарымен

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” (көп адамдардың бір мез-
гіл де гі əрекеті, мыс., көптеген клиент тер дің шот-
тардан қаражатты жаппай алуын “банкіге шап-
қын шы лық” дейді)

набег на банк” - “банкіге шапқыншылық” (клиент тер-
дің банктен өз салымдарын жаппай алуы, со ған қоса 
банкке бо рыш қор лық талаптардың то ғы ты луы)

“набег премиальный” - “сыйлықақылы шапқын шылық”
наблюдается стеснение кре дита - несиені қыспаққа 
алу байқалуда

наблюдатель - қадағалаушы, байқаушы
наблюдатель за акулами - жыртқыштарды қа да ға-
лау шы, озбырларды қадағалаушы (компанияның 
акцияларды сатып алушыларды анықтауына жəне 
акциялардың “қордаланып” қалуының, жұ тып қою-
ға дайындалуға бағытталған басқа да əре кет тер дің 
уақтылы алдын алуына көмектесуге маманданған 
кеңесші)

наблюдатель иностранный - шетелдік кадағалаушы
наблюдательный комитет - қадағалаушы комитет
наблюдательный совет - қадағалаушы кеңес
наблюдательный совет банка - банктің қа да ға лаушы 
кеңесі

Наблюдательный совет Трастовой корпорации по 
разрешению си туации - Сенімгерлік кор по ра ция-
ның жағдайды шешу жөніндегі байқау кеңесі

наблюдение - қадағалау, байқау (маркетингілік зерт-
теуде тұтынушылардың таңдап алынған тобының 
мінез-құлқын, олардың бел гі лі бір жағдайдағы іс-қи-
мыл да рын зерделеу жолымен бастапқы ақпарат 
жинау əдісі)

наблюдение в маркетинге - маркетингідегі қадағалау
наблюдение независимое - тəуелсіз қадағалау
наблюдение непосредственное - тікелей қада ғалау
наблюдение статистическое - статистикалық қадағалау
наблюдение текущее - ағымдағы қадағалау
наблюдение частичное - ішінара қадағалау
набор - 1. жинақталым, жиынтық, жиын, жинау (банк-
тің ақшалай қаражатын пайдалану нұс қа ла ры ның 
тізбесі); 2. терім

набор валют - валюталар жиынтығы
набор валют в специальных правах заимствова-
ния - арнаулы өзара қарыз құ қы ғын дағы валюталар 
жиын тығы

набор валют Междуна родного валютного фонда - Ха-
лықаралық валюта қоры ва лю та ла рының жиын тығы

набор вариантов финан сового урегулирования - 
қар жылық реттеу нұсқаларының жиынтығы

набор векселей - вексельдер жиынтығы
набор данных - деректер жинақталымы, деректер 
жиы ны

“набор прав” - “құқықтар жиыны”
набор процентных ставок - пайыздық мөл шер ле ме-
лер жиынтығы

набор рыночных показателей - нарықтық көр сет кіш-
тер жиынтығы

набор экономических и рыночных показателей тен-
денции - үрдістердің экономикалық жəне нарықтық 
көрсеткіштерінің жиынтығы

набор экономических показателей, характеризую-
щих состояние рынка - нарық жағдайын сипаттай-
тын экономикалық көрсеткіштер жиынтығы

набросок - нобай
набросок первоначальный - бастапқы нобай
набросок плана - жоспар нобайы
наведение справок - анықтамалар сұрату
“навес” - “қалқа” (едəуір сомадағы валюта ның шы ға-
рыл ған елінен тыс жерде ресми, мəжбүрлі айналысы)

награда - награда, мадақтама, марапат
награда денежная - ақшалай марапат 
награда заслуженная - еңбегіне лайық марапат
награда правительственная - үкімет марапаты
наградные - марапаттар
нагрузка - жүктеме; күш-салмақ (жалпы мөл шер ле ме-
нің - сақтандыру шарты тарифтік мөлшерлемесінің 
құрамдас бөлігі)

нагрузка проектная - жобалық жүктеме
нагрузка расчетная - есептік жүктеме
нагрузка чрезмерная - шектен тыс жүктеме 
нагрузка экономическая - экономикалық жүктеме
нагрузочные затраты - жүктеме шығын
“над чертой” - “сызық үстінде” (бухгалтерлік тең  ге -
рім  де ағымдағы операциялардың атауы)

надбавка - үстеме, үстемеақы (1. сақтандыру полисіне, 
банк шотына немесе үлеспұлдық трастыдан үлеспұл 
сатып алу кезінде туындаған шығынды, əкімшілік 
шығынды, пайданы өтеу үшін қосылатын үстеме; 
2. қарыз бойынша пайыз өндіріп алу)

надбавка в связи с повышением цен - баға ның өсуіне 
байланысты үстеме

надбавка денежная - ақшалай үстеме
надбавка для компенсации управленческих расхо-
дов - басқару шығысының орнын толтыруға арналған 
үстеме

надбавка дополнительная - қосымша үстеме
надбавка ежегодная - жыл сайынғы үстеме
надбавка ежемесячная - ай сайынғы үсте ме ақы
надбавка за вредность - зияндылығы үшін төленетін 
үстеме

надбавка за выслугу лет - еңбек сіңірген жылдары 
үшін төленетін үстеме
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надбавка за пакет акций - акциялар пакеті үшін үс те-
ме (акциялар пакетін сатып алушы алатын акция-
лар бағамына қосылатын үстеме)

надбавка за рассрочку - бөліктеп төлеу үшін үстеме, 
мəулеттік төлеу үшін үстеме 

надбавка за риск - тəуекелдік үшін төленетін үстеме
надбавка за сверхурочную работу - мерзім нен тыс 
жұмыс үшін төленетін үстеме

надбавка за сменную работу - ауысымдық жұмыс 
үшін төленетін үстеме 

надбавка за счет пересмотра валютных парите тов - 
валюталық тепе-теңдікті қайта қарау есебінен үстеме

надбавка к ва лютному курсу - валюталық бағамға 
үстеме

надбавка к государственному налогу - мем ле кет тік 
салыққа үстеме (салықтардың жер гі лік ті бюджет-
ке түсетін қосымша сомасы)

надбавка к зарплате (заработной плате) - жалақыға 
үстеме

надбавка к зарплате в связи с ростом индекса роз-
ничных 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 топтама-
сы ның бағамына үстеме

надбавка к налогу - салыққа үстеме
надбавка к номиналу акции - акцияның атаулы құны-
на үстеме

надбавка к номинальной цене акций при их выпус-
ке на рынок - акциялардың нарыққа шығарар ал-
дында олардың атаулы бағасына қосылатын үстеме

надбавка к номиналь ному курсу облигации - обли-
га цияның 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 баға-
сы на үстеме

надбавка к рыночной цене ценной бумаги - құнды 
қағаздың нарықтық бағасына қосылатын үстеме 
(əкімшілік шығыстарды жабу үшін) 

надбавка к рыночной цене ценной бумаги для по-
крытия административных расходов - əкімшілік 
шығысты жабу үшін құнды қағаздың нарықтық баға-
сына қосылатын үстеме 

надбавка к текущей цене по срочной сделке - мер-
зім ді мəміле бойынша ағымдағы бағаға үстеме

надбавка к установленному курсу или цене - бел гі-
лен ген бағамға немесе бағаға қосылатын үстеме 

надбавка к цене за отсрочку платежа - төлем мер-
зі мі нің кейінге шегерілгені үшін бағаға қосылатын 
үсте ме (биржада) 

надбавка к эмиссионному курсу акций - акция лар-
дың эмиссиялық бағамына үстеме

надбавка к эмиссионному курсу облигаций - облига-
ция лардың эмиссиялық бағамына үстеме

надбавка монопольная - монополиялық үстеме
надбавка на без надежные долги - неғайбыл борыш-
тар ға үстеме

надбавка на курс при сделках на срок (репорт) - бел-
гі лі мерзімге арналған мəміле (репорт) кезінде бағам-
ға қосылатын үстеме (биржада)

на дбавка на обслуживание ликвидности - өтім ді лік-
ке қызмет көрсетуге үстеме

надбавка премиальная - сыйлықақылық үстеме
надбавка процентная - пайыздық үстеме
надбавка рисковая - тəуекелдік үстеме
надбавка, связанная с приобретением банка - банкті 
сатып алуға байланысты үстеме

“надгробный памятник” - “қабір үстіндегі ескерт-
кіш” (бағалы қағаздардың, син ди кат тал ған ірі қа-
рыз дың жұтылғаны, қо сыл ға ны не өзгедей мə мі ле нің 
жасалғаны туралы газетте не журналда жа рия лан-
ған қысқа хабарлама)

“надгробье” - “құлпытас” (бағалы қа ғаз дар шы ға ры-
лы мы ның немесе ұйым дас ты ры ла тын несие син-
ди ка ты ның жарнамасы, бас пасөзде оның жүзеге 
асырылуын заң жү зін де ресімдеу үшін жарияланады 
жəне онда шығарылымның бағасы туралы мəлімет 
берілмейді)

надежная бумага - сенімді қағаз (иесіне жо ға ры та-
быс əкелетін бағалы қағаз)

надежная гарантия - сенімді кепілдік
надежная и доходная компа ния - сенімді жəне табыс-
ты компания 

надежное вложение ка питала - сенімді капитал са-
лымы

надежное инвестирование - сенімді инвестициялау
надежное помещение де нег - ақшаны сенімді орна-
ластыру

надежное поручительство - сенімді кепіл герлік
надежное убежище - сенімді бассауға (заң немесе 
са лық зардаптарынан құтылуға жа сал ған қар жы-
лық не бухгалтерлік қа дам; 2. таза да адал ке лі сім 
жасасуға ты ры су шы лық көрсетілген жағ дай да 
заңнамада қар жы міндеттемелерін кешіретін ере-
желер)

надежность акций - акциялардың сенімділігі
надежность банка - банктің сенімділігі
надежность банковских ссуд - банк несиесінің сенім-
ді лігі (қарызгердың төлем төлеуге қабілеттілігі 
тұрғысынан)

надежность данных - деректердің сенімділігі
надежность инвестиционная - инвестиция лық сенім-
ділік

надежность расчетная - есеп айырысудың сенімділігі
надежность статистических данных - ста тистикалық 
деректердің сенімділігі 

надежность экономических прогнозов - экономика-
лық болжамдардың сенімділігі

надежные акции - сенімді акциялар
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надежные деньги - сенімді ақша
надежные ценные бумаги - сенімді бағалы қағаздар 

(акциялар бойынша дивидендті, облигациялар бо-
йынша пайызды өтеу үшін жыл бойына елеулі пайда 
түсіре алатын акциялар не облигациялар)

надежный - сенімді (бағалы қағаздар туралы)
надежный долг - сенімді борыш
надежный кредитор - сенімді несиегер
надежный поручитель-гарант - сенімді кепілгер-
тапсырыскер

наделение полномочиями - өкілеттік беру (қол ас-
тын дағыларға өз құзыреті шегінде мə  се ле лер ді дер-
бес шешу мүмкіндіктерін беру)

надзирающий отдел биржи - биржаның қа да ғалаушы 
бөлімі

надзор - қадағалау (бақылау мақсатымен қа дағалау)
надзор банковский - банк қадағалауы
надзор государственный - мемлекеттік қа да ғалау
надзор за деятельностью банков - банк қыз метін 
қадағалау

надзор за деятельностью органов налоговой службы 
в исполнении законов - салық қызметі ор ган да ры-
ның заңдарды орындаудағы қызметін қадағалау

надзор за достаточностью капитала и платежеспо-
собностью - капиталдың жеткіліктілігі мен төлем 
қабілеттілігін қадағалау

надзор за кредитными учреждениями с совещатель-
ным правом - кеңесшілік құқығы бар несие ме ке ме-
ле рін қадағалау

надзор за финансовым институтом на основе про-
верок на месте - жергілікті жерде тексеру негізінде 
қаржы институтын қадағалау 

надзор прокурорский - прокурорлық қада ғалау
надзорная проверка банка на основе внезапной 
ревизии - кенет тексеріс негізінде банкті қадағалап 
тексеру

надлежащая ссуда под недвижимость - жылжымай-
тын мүлік кепілімен берілетін тиісті несие

надлежащий держатель - лайықты ұстаушы
надлежащий обладатель вексельного права тре-
бования - талап етудің вексель құқығын тиісті 
иеленуші

надлежащим образом оформ ленная копия - тиісінше 
ресімделген көшірме

надпечатки - үстеме белгілер (айналыстағы бағалы 
қағаздар купюраларына соғылған, олардың құнын, 
күші жойылғанын, т.б. көрсететін ресми белгілер)

надписатель - жазба жазушы, жазбагер (оп цион сату-
шы тарап)

надписатель опциона - опцион жазбагері 
“надписатель” чека - чекке “үстеме жазба жазушы” 

(чектің беткі жағына соманы кіріктіріп жазатын, 
соманы түзетуді немесе жалған жазуды қиындату 
үшін пайдаланылатын құрылғы)

надписывать - үстеме жазу
надпись - жазба
надпись бланковая - бланкідегі жазу

надпись гуртовая на монете - тиынның жиек қы рын-
да ғы жазу

надпись держа теля векселя - вексель ұстау шының 
жазбасы

надпись на обороте до кумента - құжаттың сыртқы 
бетіндегі жазба

надпись о засвидетельство вании оформления до-
кумента - құжаттың ресімделуін куəландыру туралы 
жазу

надпись об ак цепте - акцепт туралы жазба
надпись передаточная - табыстау жазбасы, табыстама 
жазба

“надувала” биржевой - биржа “алдампазы”
надувательство - алдамшылық (ақшаны қайтармау 
ниетінде қарызға алу дегенді білдіретін жаргон сөз)

наемная плата - жалдама ақы
наемщик - жалдаушы
нажим - қысым
нажим финансовый - қаржылық қысым
нажим экономический - экономикалық қысым
“назвал-ответил” - “атады-жауап қайтарды” 

(өткізбелерді жəне осы өткізбелер соның негізінде 
жүргізілген құжаттарды немесе чектер мен басқа 
да құжаттарды салыстырып тексеру үдерісі)

название - атауы
название банка - банктің атауы
“назвать и сделать рынок” - “нарықты атау жəне жа-
сау” (трейдердің өз фирмасының сатып алуға дайын 
бағасын жəне сатуға дайын бағасын жариялауы)

название счета - шоттың атауы
назначать слишком высо кую цену - тым жоғары баға 
тағайындау

назначать слишком низ кую цену - тым төмен баға 
тағайындау

назначать торги - сауда-саттық тағайындау
назначать цену - баға тағайындау
назначение - 1) тағайындау (қайсыбір қызметке, 
жұмысқа жіберу туралы өкім, сондай-ақ осындай 
өкім жазылған құжат; 2) атқарым, мақсат, міндет 
(бірдеңенің негізгі атқарымы, бірдеңеге арналуы)

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 комитета - комитет тағайындау
назначение конкурса - конкурс белгілеу
назначение кредита - несие тағайындау
назначение на государственный пост - мем лекеттік 
қызметке тағайындау

назначение на должность - қызметке та ға йындау
назначение пенсии - зейнетақы тағайындау
назначение платы - төлемақы тағайындау 
назначение пособия - жəрдемақы тағайындау
назначение слишком низкой цены - тым төмен баға 
белгілеу
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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 таға йындау
на значенная дата - тағайындалған күн
назначенная цена - тағайындалған баға (бағалы қағаз-
дың соңғы сатылатын не сатып алынатын бағасы)

назойливый креди тор - беймаза несиегер
называть цену - бағасын атау
наиболее активный список - неғұрлым белсенді тізім 

(бүгінге дейін көбі сатылған активтердің тізімі)
наиболее влиятельный банк города - қала ның 
неғұрлым ықпалды банкі

наиболее выгодная текущая цена - неғұрлым тиімді 
ағымдағы баға

наиболее выгодное предложение - неғұрлым тиімді 
ұсыныс

наиболее выгодный - неғұрлым тиімді
наиболее высокая цена ценной бумаги за прошед-
шие 12 месяцев - бағалы қағаздың өткен 12 айдағы 
ең жоғары бағасы

наиболее высокие цены в течение рабочего дня - 
жұмыс күні бойына неғұрлым жоғары баға

наиболее высокий в течение года - жыл бо йына 
неғұрлым жоғары баға

наиболее высокий уровень за год - жыл ішіндегі 
неғұрлым жоғары деңгей

наиболее крупные в стране юридические лица деби-
торы - елдегі ең ірі борышқор заңды тұлғалар

наиболее низкая цена ценной бумаги за прошедшие 
12 месяцев - бағалы қағаздың өткен 12 айдағы ең 
төмен бағасы

наиболее низкие цены в течение рабочего дня - 
жұмыс күні бойына неғұрлым төмен баға

наиболее низкий в течение года - жыл бойына неғұр-
лым төмен баға

наивысшая прибыль - ең көп пайда
наивысший или наимень ший курс - ең жоғары не-
месе ең төмен бағам

наивысший курс - ең жоғары бағам
наивысший курс ценных бумаг - бағалы қағаздардың 
ең жоғары бағамы

наилучшее предложение - ең тəуір ұсыныс
наилучший курс - ең тəуір бағам
“наилучшим образом” - “таңдаулы жолмен” 

(неғұрлым қолайлы бағаға дереу сату не сатып алу 
туралы тапсырма)

наименование акционерного общества - акционерлік 
коғамның атауы

наименование (имя) и адрес отправителя - жөнелту-
шінің аты (есімі) мен мекенжайы

наименование банка-по лучателя - алушы банктің атауы
наименование бенефициара - бенефициардың атауы
наименование бюджетной программы - бюджеттік 
бағдарламаның атауы

наименова ние и адрес банка бенефициария - бене-
фициарий банктің атауы мен мекенжайы

наименование и адрес банка, отдающего распоряже-
ние - өкім берген банктің атауы мен мекенжайы

наименование и адрес инициатора - баста ма шының 
аты мен мекенжайы

наименование кодовое - кодтық атау
наименова ние фондовых бирж - қор биржа ларының 
атауы

наименование юридического лица - заңды тұлғаның 
атауы

наи меньшая ставка - ең төмен мөлшерлеме
наименьший курс - ең төмен бағам
найм руководителя - басшыны жалдау
найра - найра (Нигерияның ақша өлшемі, 100 кобоға тең)
наказ - аманат
накануне банкрот ства - банкроттық қар са ңында
накапливаемый - жинақталатын, қорланатын
накапливание - қорлану, жинақталу
накапливание процентов - пайыздарды қорландыру 

(жиақтау)
накапливание резервов - сақтық қорды жинақтау
накапливать задолжен ность - берешекті жинақтау
накапливать проценты - пайызды жинақтау
накапливать сбере жения - жинақ ақшаны жинақтау
накапливаться - жинақталу
накапливающиеся проценты - жинақталып жатқан 
пайыздар

“накачивание насосом” - “сораппен айдау” (тап шы-
лық ты қаржыландыру саясатының көмегімен ын-
таландыру)

накачивание - далиту, тоғыту (несие па йы зы ның мөл-
шер ле месін төмендету мақсатымен банк жүйесіне 
орталық банктің ақшаны то ғы туы)

“накачивание бюджетное” - “бюджеттік далитпа”
накидка - үстелме, үстеме баға (бөлшек сауда баға сы-
на үстеме)

накидка на непредвиденные обстоятельства - болжап 
білуге болмайтын мəн-жайларға арналған үстелме

накидки на цены - бағаға үстелме
накладка печати - мөр басу 
накладка пломбы - пломба басу 
накладка штрафа - айыппұл салу
накладная - жүкқұжат, жөнелтпе құжат
накладные расходы - үстеме шығыс (ті ке лей өндіріс-
тік шығынға жатпайтын шы ғын дар: өндірісті бас-
тау жəне оған қызмет көр се ту шығындары)

накладывание вето - тыйым салу
накладывание ограничения - шектеу қою
накладывание печати - мөр басу
накладывание пломбы - пломба салу
накладывание резолюцию - бұрыштама қою
наклон валютного коридора - валюталық дəліз еңісі
накопившаяся задолженность по выплате налогов - 
салықты төлеу бойынша жиналған берешек

накопивши еся обязательства - қордаланған міндет-
темелер
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накопившийся долг - қордаланған борыш
накопительная ведомость - жинақтаушы тізімдеме 

(бастапқы құжаттарда көр се тіл ген деректерді 
хронологиялық тəртіппен жазуға арналған бухгал-
тер лік есеп тізілімі)

накопительная пенсионная система - жинақтаушы 
зейнетақы жүйесі

накопительные документы - жинақтаушы құжаттар
накопительные сертификаты на казначейские цен-
ные бумаги - қазынашылық бағалы қағаздарға ар-
нал ған жинақтаушы сертификаттар

накопительный вклад - қорландырма салым, жинақ-
тау шы салым

накопительный пенсионный фонд - жинақ таушы 
зейнетақы қоры

накопительный счет - жинақтаушы шот, қорландырма 
шот, жинақтама шот

накопительный траст - жинақталған сенім герлік
накопительство - жинақтаушылық
накопить сумму денег - ақша сомасын жинау
накопление - қорлану, қор жинау, қорланым (пайданың 
бір бөлігін капиталға айналдыру, материалдар, мү-
лік, ақшалай қаражат қорларының көбеюі, мем ле-
кет тің, кəсіпорынның, кəсіпкердің, үй қо жа лы ғы ның 
капиталды, негізгі құрал-жабдықты молайтуы; қол-
да ғы табыс пен тұтыну шығысының ара сын да ғы 
айырма)

накоп ление валютных резервов - валюталық сақтық 
қордың қорлануы

накопление данных - деректерді жинақтау
накопление денег - ақшаның қорлануы, ақша жинау
накопление денег для непредвиденных целей - бол-
жан баған мақсаттар үшін ақша жинау

накопление денежное - ақшалай қорланым
накопление де нежных средств - ақшалай қа ра жат тың 
қорлануы, ақшалай қаражат жинау

накопление задолженности - берешектің қорлануы
накопление запасов - қор жинау
накопление излишек - артылғанын жинау
накопление капитала - капиталдың қорлануы
накопле ние непроданных акций - сатылмаған акция-
лардың қорлануы

накопление неуплаченных процентов - төленбеген 
пайыздардың қорлануы

накопление основного капитала - негізгі капиталдың 
қорлануы

накопление отпуска - демалыстың қорлануы
накопление паевое - үлеспұлдық қорлану, үлеспұлдың 
қорлануы

накопление первоначальное - бастапқы қорланым 
накопление процентов - пайыздардың қорлануы
накопление сбе режений - 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 - жинақ-
тал ған дебиторлық берешек, жинақталған алашақ

накопленная задолженность - жинақталған берешек
накопленная кредиторская задолженность - жинақ-
талған кредиторлық берешек, жинақталған алашақ

накопленная прибыль - қорланған пайда
накопленное золото - қорланған алтын
накопленные амортизационные отчисления - қор-
лан ған өтемпұлдық аударым, қорланған то зым пұл-
дық аударым

накопленные ди виденды - қорланған дивиденд 
(төлем мерзімі басталмаған)

накопленные доходы - қорланған кіріс
накопленные доходы и расходы бу дущего периода - 
болашақ кезеңнің қорланған кірісі мен шығысы

накопленные затраты - жинақталған шығын
накопленные обязательства - жинақталған міндетте-
мелер

накопленные поступления - жинақталған түсімдер
накопленные проценты - қорланған пайыздар
накопленные сбе режения - қорланған жинақ ақша
накопленные средства - қорланған қаражат
накопленный дивиденд - жинақталған дивиденд
накопленный доход - қорланған табыс
накопленный износ - жинақталған тозу
накопленный износ основных средств - негізгі 
құрал-жабдықтың жинақталған тозуы

накопленный процент по облигации - облигация бо-
йынша жинақталған пайыз

накручивание цены - бағаны шарықтату
нал - қолма-қол ақша (жаргон сөз: “наличные”- налич-
ные деньги деген орысша сөздердің қысқартылған 
түрі) 

нал черный - қысыл-таяң қолма-қол ақша (кə сіп кер-
лер арасында қайта құру кезеңінен кейін тараған 
ұғым: кəсіпкерлік фирманың рес ми құжаттарда, 
бухгалтерлік шоттарда, есеп беру теңгерімдерінде 
есепке алын  ба  ған, бірақ кəсіпкерлік операцияларға 
пай да ла натын қолма-қол ақшасы, ақша кассасы)

налагать вето - вето қою, тыйым салу
налагать платеж - төлем салу
“налет медведей” - “аюлардың тарпа бас салуы” 

(жаргон сөз: бағалы қағаздардың немесе та уар-
лар дың бағасын төмендету жəне кейіннен оларды 
тиім ді рек шарттармен сатып алу мақсатымен 
оларды белсенді түрде сату)

налет на банк - банкке тарпа бас салу
“налет на рассвете” - “таңсəріде тарпа бас салу” (бир-
жада: белгілі бір фирманың акциялар пакетін осы 
пакеттің мөлшерін ескере отырып белгіленген баға 
бойынша қысқа уақыт ішінде көтере сатып алу)

налетчик - тарпа бас салушы, шапқыншы, шабуылшы 
(жаргон сөз: акционерлік компанияны оның ак цио-
нер ле рі нің, қыз мет кер ле рі нің, əкімшілігінің ке лі сі мін-
сіз сатып алушы, осы мақсатпен ашық сауда-сат-
тық та ак ция лар дың бақылау пакетін бас қын шы-
лық пен сатып алушы жеке жəне заңды тұлға)
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налетчик на компанию - компанияға тарпа бас салу-
шы, компанияға шапқыншы (ны са на ға алынған ком-
панияны қосып алу не оның менеджерлеріне қысым 
жасау мақсатымен оның акцияларының едəуір паке-
тін сатып алатын жеке тұлға не компания)

наличие - бар, қолда бар, бар болу
наличие в обращении избыточных денежных (кре-
дитных) ресурсов - айналыста ар тық 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 (қайтыс бол-
ған адамның артына заңи күші бар өсиет қалдырған 
болып шығуы)

наличие запасов - қорлардың болуы
наличие источников капитала - капитал көздерінің 
болуы

наличие капитала - капиталдың болуы, қолда бар ка-
питал

наличие ликвидных средств - өтімді құрал-жабдық-
тың 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, қаражат-
тың болуы

наличие традиционных (прочных) отношений 
между дилером и клиентом по инвестиционным 
операциям - ин вес ти ция лық операциялар бойынша 
дилер мен тапсырыскер арасында дəстүрлі (берік) қа-
ты нас тар дың болуы

наличие фиксированных средств - тиянақты қара-
жат тың болуы

наличная выручка - қолма-қол ақша түсімі
наличная карточка - қолдағы ақша карточкасы, 
қолма-қол ақша карточкасы

наличная корова - қолдағы сиыр (жаргон сөз: 1. се-
німді жəне табысты компания; 2. үз дік сіз қолма-қол 
ақша ағынын беруші бизнес)

наличная основа - қолма-қол ақша негізі
наличная позиция - қолма-қол ақша жайғасымы
наличная поставка - қолма-қол ақша жеткізілімі
наличная прибыль от про дажи партии акций и по-
купки дру гой партии по более низкой цене - ак-
циялар топтамасын сатудан жəне басқа топтамасын 
неғұрлым төмен ба ға мен сатып алудан алынған 
қолма-қол пайда

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 сумма, возвращаемая при аннулировании 

- күшін жою кезінде қайтарылатын қолма-қол ақша 
сомасы

наличная форма выпуска ценных бумаг - бағалы қа-
ғаз дар шығарылымының қолма-қол ақшалай нысаны

налично-денежное обращение - қолма-қол ақша ай-
налысы

налично-денежный оборот - қолда бар ақша айналымы
наличное покрытие - қолма-қол өтеу
наличное покрытие ва лютного риска - ва лю та лық 
тəуекелдің (қатердің) қолма-қол өтемі

наличность - қолда бар ақша, қолма-қол ақша (касса-
да ғы ақша; дүкендегі, қоймадағы тауарлардың 
мөлшері)

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 
(банк те клиенттерге күнделікті тө лем дер төлеуге 
пайдаланылатын нақты бар ақша)

наличность в хранилище - сақтау орнындағы қолма-
қол ақша

“наличность денежная” - “қолма-қол ақша”
наличность кассовая (кассы) - кассаның қолма-қол 
ақшасы (кассадағы төлем тө леу ге арналған қолма-
қол ақшалай қаражат)

наличность резервная - сақтық қордағы қолма-қол ақша
наличность свободная - бос қолма-қол ақша
наличность у финансо вого агента - қаржы агентін де-
гі қолма-қол ақша

наличность, хранимая в сейфе - сейфте сақталатын 
қолма-қол ақша

наличные - қолма-қол ақша, қолма-қол шот (теңгерім-
дегі мүлік шоты)

наличные банковские средства - банктің қолма-қол 
ақшалай қаражаты, банктің нақты қаражаты (банк 
операцияларын жүзеге асыру жəне клиенттеріне 
ағым да ғы банк қызметін көрсету үшін қажетті, 
сондай-ақ сақтық қор жасау үшін қажетті қолма-
қол ақша түріндегі ақша ресурстары)

наличные валютные операции - қолма-қол валюта-
лық операциялар

наличные валютные операции “спот” - “спот” 
қолма-қол валюта операциялары

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
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наличные деньги в хранилище - сақтау орнындағы 
қолма-қол ақша

наличные деньги и депозиты - қолма-қол ақша мен 
депозит

наличные доходы - қолма-қол ақшалай табыс
наличные заработки - қолма-қол ақшалай табыс, 
қолма-қол жалақы (қолма-қол шығынды шегеріп тас-
та ған да ғы қолма-қол табыс)

“наличные на наличные” - “қолма-қол табысты 
қолма-қол ақшаға шағу”

наличные, не приносящие дохода - табыс келтір мей-
тін қолма-қол ақша

наличные против документов - құжаттар орнына 
қолма-қол ақша (экспорттық та уар лар дың ақысын 
төлеу талабы, мұнда тауарлардың жөнелтпе құ-
жат та ры тауар жөнелтілген елдегі банкке, агент-
ке жіберіледі, ал сатып алушы шот-фак ту ра да 
көр се тіл ген соманы банкке, агентке қолма-қол төлеп 
сол құжаттарды алады)

наличные средства - қолма-қол қаражат
наличные товары - қолма-қол тауар
наличные эквиваленты - қолма-қол баламалар 

(қолма-қол ақша сияқты өтімді əрі қауіпсіз құ жат-
тар не инвестициялар)

наличные, не приносящие дохода - табыс келтір мей-
тін қолма-қол ақша

наличный - қолма-қол
наличный базис - нақты базис (бухгалтерлік істе: 
табыс нақты алынғанда танылатын, шығыс нақты 
төленгенде танылатын əдіс) 

наличный бюджет - нақты бюджет
наличный вексель - нақты вексель
наличный денежный оборот - қолма-қол ақша айна-
лымы

наличный дивиденд - қолма-қол ақша дивиденді
наличный доход - қолда бар табыс, қолма-қол табыс, 
нақты табыс

наличный запас - қолма-қол ақша қоры
наличный запас товаров - тауарлардың қолда бар қоры
наличный капитал - қолда бар капитал
наличный коэффициент - қолма-қол ақша коэф фи -
циен ті (қолдағы жəне мар ке та бель дік бағалы қағаз-
дар дың ағымдағы берешекке қатынасы)

наличный кредит - қолма-қол ақшалай кредит
наличный курс ценной бу маги - бағалы қа ғаз дың 
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 (тауарлар қолма-
қол ақшаға сатылып, дереу жеткізіліп берілетін 
тауар нарығы)

наличный счет - қолма-қол ақша шоты

наличный товар - қолда бар тауар (шарттық мін дет-
те ме лер дің орындалуы нəтижесінде меншікке ай-
нал ған тауар)

наличными - қолма-қол ақшалай
наличными или натурой - қолма-қол ақшалай не 
заттай

наличными при выдаче заказа - тапсырыс беру 
кезін де қолма-қол ақшалай

налог - салық (мемлекеттің жəне жергілікті құ ра-
лым дар дың қызметін қаржы жағынан қамтамасыз 
ету мақсатымен ұйымдар мен жеке тұлғалардан 
оларға меншік, шаруашылықты жүргізу немесе оң-
тай лы басқару құқығы негізінде тиесілі ақшалай 
қа ра жат ты иеліктен айыру нысанында алынатын 
міндетті, жеке өтеусіз төлем) 

налог адвалорный - адвалорлық салық (тауар құны-
нан тиянақталған пайыздық мөлшерлеме негізінде 
төленетін төлем)

налог акцизный - акциздік салық
налог биржевой - биржа салығы
налог в фонд социального обеспечения - əлеуметтік 
қамсыздандыру қорына түсетін салық

налог, взимаемый в денежной форме - ақша лай ны-
санда алынатын салық

налог, взимаемый по единой ставке - бір ың ғай мөл-
шер леме бойынша алынатын салық

налог, взимаемый с заработной платы - жалақыдан 
алынатын салық

налог, взимаемый у источника - табыс көзінен алы-
натын салық

налог, выплачиваемый из прибыли - пайдадан төле-
не тін салық

налог гербовый - герб салығы, елтаңба салығы
налог государственный - мемлекеттік салық
налог двойной - қосарлы салық
налог деловой - бөліспелі салық, іскерлік салық 

(салықтан түскен ақша түрлі деңгейдегі əкімшілік 
органдар арасында бөліске түсетін салық)

налог денежный - ақшалай салық
налог имущественный - мүлік салығы
налог инфляционный - инфляциялық салық
налог квотативный - сыбағалы салық, үлес темелі 
салық, квоталық 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 қоз ға лы сына 
салынатын салық (мүлікті сатып алу-сату кезінде 
алынатын салық)
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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 от при роста капитала - капиталдың 
өсуінен алынған табысқа салынатын салық

налог на доход - табысқа салынатын салық, кіріске са-
лынатын салық

налог на доход банков - банк табысына салынатын 
салық

налог на доход корпораций - кор по ра ция лар дың та-
бысына салынатын салық 

налог на доход от акций - акциялардан түскен табыс-
қа салынатын салық 

налог на доход от капиталовложений - күр делі жұм-
са лымнан түскен табысқа салынатын салық

налог на доход от при роста капитала - ка пи тал дың 
өсуінен алынған табысқа салынатын салық

налог на доход от ценных бумаг - бағалы қа ғаз дардан 
алынған табысқа салынатын салық

налог на доход с недвижимого имущества - жылжы-
майтын мүліктен түскен табысқа салынатын салық

налог на доход физических лиц - жеке тұлғалардың 
табысына салынатын салық

налог на доход юридических лиц - заңды тұлға лар-
дың 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 - имортқа салынатын салық, импорт 
салығы

налог на имущество - мүлікке салынатын салық, 
мүлік салығы

налог на имущество, переходящее в порядке на-
следования и дарения - мұралану жəне сыйға тарту 
тəр ті бі мен ауысатын мүлікке салынатын салық

налог на имущество физических лиц - жеке тұлға-
лар дың мүлкіне салынатын салық

налог на имущество юридических лиц - заң ды тұлға-
лар дың мүлкіне салынатын салық

налог на иностранную валюту - шетел валютасына 
салынатын салық

налог на “использование” - “пайдалану” салығы
налог на использование основного капитала - негізгі 
капиталды пайдалануға салынатын салық

налог на использование основных фондов - негізгі 
қорларды пайдалану салығы

налог на источник - кіріс көзіне салынатын салық 
(алғытөлемдік салық түрлерінің бірі)

налог на капитал - капиталға салынатын салық, капи-
тал салығы

налог на капиталовло жения - күрделі қаржы жұм са-
лы мы на салынатын салық

налог на коммунальные услуги - комму нал дық қыз-
мет тер көрсетуге салынатын салық

налог на контракт - келісімшартқа салынатын салық
налог на корпорацию - корпорацияға салынатын салық
налог на личное имущество - жеке басылық мүлік 
салығы

налог на лотереи - лотерея салығы
налог на монопольные права и привилегии - моно-
полия құқықтары мен ар тық шы лық та ры на салына-
тын салық 

налог на наследство - мұра салығы
налог на недвижимость - жылжымайтын мүлік салығы
налог на незаслуженный прирост ценности - құнды-
лықтың аққұла өсіміне салынатын салық

налог на нераспределенную прибыль - бө лін беген 
пайдаға салынатын салық

налог на обменную валюту - айырбас валютасына 
салынатын салық

налог на оборот - айналым салығы
налог на операции по трансферту акций - акция-
лар трансферті бойынша опе ра ция лар ға салынатын 
салық

налог на операции с капиталом - капиталмен жасала-
тын операцияларға салынатын салық

налог на операции с ценными бумагами - ба ға лы 
қа ғаз дар мен жасалатын опе ра ция лар ға салынатын 
салық

налог на перевод капитала - капитал аударымына са-
лынатын салық

налоги на перевод ценных бумаг - бағалы қағаздар 
аударымына салынатын салық

налог на передачу акций - акцияларды табыстауға 
салынатын салық

налог на передачу акций и облигаций корпораций 
- корпорациялардың акциялары мен облигацияларын 
табыстауға салынатын салық (АҚШ)

налог на передачу имущества по наследству - мүлік-
ті мұра бойынша табыстауға салынатын салық

налог на передачу имущественных прав - мү лік тік 
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 табыс-
тау ға салынатын салық

налог на покупку - сатып алуға салынатын салық
налог на покупку иностранных денежных знаков и 
платежных документов, выраженных в иностран-
ной валюте - шетелдік ақша белгілерін жəне шетел 
валютасымен тұлғаланған төлем құжаттарын сатып 
алуға салынатын салық

налог на потребление - тұтыну салығы
налог на прибыль - пайда салығы
налог на при быль, аккумулированную сверх опре-
деленного уровня - белгілі бір дең гей ден тыс шо-
ғыр лан ған пайдаға салынатын салық
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налог на прирост капитала - капитал өсіміне салына-
тын салық

налог на прирост прибылей - пайда өсіміне салына-
тын салық

налог на продажу - сатуға салынатын салық (өткізіл-
ген тауарға салынатын, сомасы сату бағасына енгі-
зі летін салық)

налог на профессиональную лицензию - кəсіпқойлық 
лицензияға салынатын салық

налог на “профессиональные” - “кəсіптік қыз мет тер-
ге” салынатын салық

налог на проценты потребительской ссуды - тұты ну-
шылық несие пайызына салынатын салық

налог на расходы - шығыс салығы
налог на рекламу - жарнама салығы
налог на роскошь - сəн-салтанат салығы
налог на сверхприбыль - үстеме пайдаға салынатын 
салық

налог на собственность - меншікке салынатын салық, 
меншік салығы

налог на совершение сделки - мəміле жа са су ға салы-
натын салық

налог на социальное страхование - əлеу мет тік сақ-
тан ды руға салынатын салық

налог на стоимость - құн салығы, құнға салынатын 
салық (бағадан пайыз түрінде алынатын салық)

налог на страхование - сақтандыруға салынатын салық
налог на товары первой необходимости - алдымен 
қажет тауарларға салынатын салық

налог на увеличение рыночной стоимости капитала 
- капиталдың нарықтық құнының өсуіне салынатын 
салық

налог на увеличение стоимости недвижимости - 
жылжымайтын мүлік құнының өсуіне салынатын 
салық

налог на услуги - көрсетілетін қызметтерге салынатын 
салық, қызметтер көрсетуге салынатын салық

налог на фью черсы и опционы - фьючерстер мен 
опциондарға салынатын салық

налог на ценные бумаги - бағалы қағаздарға салы-
натын салық (1. акциялар, облигациялар, басқа да 
бағалы қағаздар шығарылымына салынатын салық; 
2. биржалық мəмілелерге салынатын салық)

налог на экспорт - экспортқа салынатын са лық, экс-
порт салығы

налог на экспорт и импорт по внешнеэкономиче-
ским операциям - сыртқы эко но ми ка лық опера-
циялар бойынша экспорт пен им порт қа салынатын 
салық

налог на юридических лиц - заңды тұл ға лар ға са-
лынатын салық (кəсіпорындарға, ұйым дар ға, заңды 
тұлғалар ретінде тіркелген кə сіпкерлерге салық салу 
түрлері)

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 поземельный - жер телімі салығы
налог поимущественный - мүлік салығы
налог при операциях с иностранной валютой или 
сбор за ее получение - шетел валютасымен операция 
жасау кезіндегі салық немесе оны алу үшін алым

налог прогрессивный - үдемелі салық
налог пропорциональный - үйлесімді салық (алынуға 
тиіс сома салық салынатын базаның мөлшеріне үй-
ле сетін салық)

налог профессиональный - кəсіптік салық
налог регрессивный - кемімелі салық
налог с валового дохода - жалпы табыстан алынатын 
салық

налог с валовой прибыли - жалпы пайдадан алына-
тын салық

налог с выручки - түсімнен алынатын салық
налог с дарений - сый-сияпат салығы, сыйға тартудан 
алынатын салық

налог с дифференцированной ставкой - мөлшерле-
ме сі сараланған салық

налог с доходов акционерных компаний - акцио нер-
лік компаниялардың табыстарынан алынатын салық

налог с доходов корпорации - корпорация табысынан 
алынатын салық

налог с доходов от капиталовложений - күрделі жұм-
салымдардан түскен табыстан алынатын салық

налог с зарплаты - жалақыдан алынатын салық
налог с имущества, переходящего в порядке насле-
дования - мұралану ретімен табысталатын мүліктен 
алынатын салық

налог с наследства - мұрадан алынатын салық
налог с наследства и дарений - мұра мен сыйға тарту-
лардан алынатын салық

налог с недвижимого имущества - жылжымайтын 
мүліктен алынатын салық

налог с оборота - айналым салығы, айналымнан алы-
натын салық

налог с покупки - сатып алу салығы
налог с прибыли по вкладу - салым бойынша пайда-
дан алынатын салық

налог с продажи - сатудан алынатын салық, сату салы-
ғы, сатылымнан алынатын салық

налог с розничного оборота - бөлшек сауда айналы-
мынан алынатын салық

налог с указанной цены - көрсетілген бағадан алына-
тын салық

налог с физических лиц - жеке тұлғалардан алынатын 
салық

налог с фонда заработной платы - жалақы қорынан 
алынатын салық

налог с ценных бумаг на предъявителя - ұсынушыға 
арналған бағалы қағаздардан алынатын салық

налог со стоимости - құннан алынатын салық, құн 
салығы

налог социальный - əлеуметтік салық
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налог у источника выплаты - төлем көзінен ұстала-
тын салық

налог целевой - мақсатты салық
налог чрезвычайный - төтенше салық
налог экологический - экологиялық салық
налог экспортный - экспорт салығы
налоги в Республике Казахстан - Қазақстан Рес пуб-
ли ка сын да ғы салықтар (заңи немесе жеке тұл ға лар-
дан алынатын, мін дет ті лі  гі мен, мөлшерінің жəне 
төлеу мерзімінің тəр тіп те луі мен сипатталатын 
төлем түрлері)

налоги единовременные - бір жолғы салықтар
налоги единые - бірыңғай салықтар
налоги, исчисляемые на ос нове стоимости объекта 
налогообложе ния - салық салу объек ті сінің құны 
негізінде есептелетін салықтар

налоги на перевод ценных бумаг - бағалы қағаздар 
аударымына салынатын салық

налоги на экспорт и импорт - экспорт пен им портқа 
салынатын салықтар (сыртқы сауданы мемлекеттік 
реттеу үшін қол да ны ла тын салықтар)

налоги общего назначения - жалпы мақсат та ғы 
салықтар

налоги, предназначенные для финансирования до-
рожных фондов - жол қорларын қаржыландыруға 
арналған салықтар

“налоги - регулятор экономики” - “салықтар - эконо-
миканы реттеуші”

налоги с населения - халықтан алынатын салықтар
налоги с физических лиц - жеке тұлғалардан алына-
тын салықтар, жеке тұлға салықтары

налоги с юридических лиц - заңды тұл ға лар  дан алы-
натын салықтар, заңды тұл ға салықтары

“налоги - средство уравнения доходов” - “салықтар - 
табысты теңестіру құралы”

налоги, уплачиваемые с источника доходов - кіріс 
көзінен төленетін салықтар

налоговая администрация - салық əкімшілігі
налоговая амнистия - салық рақымшылығы, салық 
кешірімі

“налоговая” аренда - “салық” жалгерлігі
налоговая база - салық базасы, салық негізі (салық 
алынатын объект)

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 база роялти - роялтидің салық базасы
налоговая декларация - салық мағлұмдамасы (салық 
төлеушінің өткен кезеңде алған табысы жəне оған 
қолданылатын салық шегерімдері мен жеңілдіктері 
туралы ресми мəлімдемесі)

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 (салық төлеуші-
нің табысынан пайыз түрінде көрсетілген салық 
мөлшерлемесі)

налоговая лазейка - салық ілігі (жаргон сөз: қаржы 
есептемесін ресімдеу кезінде салық өкімдерінде көр-
се тіл ген салық сомасының бір бөлігінен салық тө леу-
ші нің заңның əліпін бұзбай жалтаруына мүмкіндік 
беретін техникалық мүмкіндік)

налоговая льгота - салық жеңілдігі
налоговая нагрузка - салық жүктемесі
налоговая нота под будущие налоговые поступле-
ния - болашақ салық түсімдеріне салынатын салық 
нотасы

налоговая облигация - салық облигациясы
налоговая оговорка - салық ескертпесі
налоговая оптимизация - салықты оңтай ландыру
налоговая отчетность - салық есептемесі, салықтық 
есеп беру, салық есеп-қисабы

налоговая политика - салық саясаты (салық құрал да-
ры: салық мөлшерлемесі мен салық жеңілдіктері ар-
қы лы мемлекеттің экономикалық саясатты жүзеге 
асыруы)

налоговая полиция - салық полициясы
налоговая проверка - салықтық тексеру, салықтық 
тексерме

налоговая прогрессия - салық үдемелі
налоговая продажа - салық сатылымы, са лық тық сату 

(қоржындағы залалды өткізу мақ са ты мен бағалы 
қағаздарды жыл аяғында сату)

налоговая разница - салық айырмасы (айналым салы-
ғы бойынша кем төленген жəне артық төленген 
сома)

налоговая регистрация - салықты тіркеу
налоговая реформа - салық реформасы
налоговая система - салық жүйесі (мемлекетте өн ді-
ріп алынатын салықтардың, сондай-ақ олар дың құ-
ры лы мы ның нысандары мен əдістерінің жиын ты ғы)

налоговая скидка - салық шегерімі (салық салынатын 
табыстан шегеруге болатын белгілі бір сома; компа-
ния пайдаланатын өндіріс құрал-жабдығын сатып 
алу кезінде жасалатын шегерім)

налоговая скидка для капиталовложений - күрделі 
жұмсалым үшін салық шегерімі

налоговая скидка по возрасту - жасына қарай салық 
шегерімі

налоговая скид ка при обложении доходов лиц, вы-
шедших на пенсию - зейнетке шық қан тұлғалардың 
кірістеріне салық салу ке зін де гі салық шегерімі

налоговая служба - салық қызметі
налоговая ставка - салық мөлшерлемесі (са лық салу 
бірлігіне шаққандағы салық шамасы)
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налоговая стоимость - салық құны, салықтық құн 
(биржада бағаланатын негізгі ак ция лар дың са лық-
тық құны)

налоговая стоимость акций - акциялардың салықтық 
құны

налоговая тайна - салық құпиясы
налоговая теория - салық теориясы
налоговая тяжесть - салық ауырлығы
налоговая экспертиза - салық сараптамасы
налоговая юрисдикция - салықтық заңи хұ кім 

(салық органының заңдарда бел гі лен ген өкілеттігі 
қолданылатын құқықтық ая) 

налогово-бюджетная политика - салық-бюджет сая-
саты

налоговое администрирование - салықтық əкімшілік 
ету (салық органдарының ұйымдар мен жеке тұл-
ға лар дың салық заңнамасын сақтауын бақылау 
қызметі)

налоговое бремя - салық ауыртпалығы (1. салық тө-
леу ші лер дің мойнына түсетін экономикалық қиын-
дық тар, шектеулер шарасы, деңгейі; 2. төленетін 
са лық тар дың жалпы сомасы)

налоговое законодательство - салық заң да ры, са лық 
заңнамасы (мемлекетте қол да ны ла тын са лық тар-
дың түрлерін, салықтардың мөл шер ле ме сін, салық 
жеңілдіктерін бел гі лей тін құқықтық нормалардың 
жиынтығы)

налоговое избыточное бремя - артық салық ауырт па-
лы ғы (салықтарды енгізуге байланысты тауарларды 
өндіру мен тұтынудың оңтайлы деңгейі төмендеуі 
салдарынан қоғамның таза пайдадан айрылуы)

налоговое исполнение бюджетов - бюджет тердің 
салық жөнінен атқарылуы

налоговое льготирование - салық жеңіл дік те рін беру
налоговое обязательство - салық мін дет те ме сі
налоговое планирование - салықты жоспарлау
налоговое право - салық құқығы (қаржы құқығының 
ішкі саласы, мемлекеттегі салық түрлерін, са лық-
ты өндіріп алу тəртібін белгілейтін, салық мін дет-
те ме ле рі нің пайда болуын, өзгеруін, тоқтатылуын 
реттейтін заңи нормалардың жиынтығы)

налоговое право удержания - салықтық ұстап қалу 
құқығы

налоговое правонарушение - салық құқығын бұ зу-
шы лық (салық төлеушінің, салық аген ті нің, олардың 
өкіл де рі нің құқыққа қар сы əрекеті, яғни салықтар 
мен алымдар туралы заңды бұзуы)

налоговое расследование - салықтық тергеу
налоговое регулирование - салықпен реттеу, са лық-
тық реттеу (мемлекеттің салық түр ле рін, салық 
мөл шер ле ме ле рін өзгерту, салық жеңілдіктерін бел-
гі леу, салық салу деңгейін төмендету немесе кө те ру, 
бюджетке аударым жолымен экономикаға, эко но ми-
ка лық жəне əлеуметтік үдерістерге жанама ықпал 
ету шаралары)

налоговое резидентство - салық резиденттігі (са лық-
тың заңи хұкімін айқындайтын ұғым, оның ау қы-

мын да салық төлеушінің соңғы салықтық жа уап кер-
ші лі гі жүзеге асырылады, яғни салық төлеуші-ре зи-
дент тің барлық көздерден алынған барлық табысы 
мен мүлкіне салық салынады)

налоговое уведомление - салық хабарламасы
налоговое управление - салық басқармасы
налогово-сберегательная пенсионная программа - 
салықтық-жинақтық зейнетақы бағдарламасы

налоговые варранты под будущие налоговые пла-
тежи - болашақ салық төлемдері кепілімен берілетін 
салық варранттары

налоговые власти - салық билігі, салық өкімет орын-
дары

налоговые вычеты - салық шегерісі
налоговые гавани - салық айлақтары (салық дең гейі 
төмен жəне басқа жерлерде жоқ салық же ңіл дік те-
рі қолданылатын аумақтар)

налоговые декларации по налогу на добавленную 
стоимость - қосылған құнға салынатын салық бо-
йынша салық мағлұмдамасы

налоговые доходы - салық кірісі
налоговые инструменты - салық құралдары
налоговые каникулы - салық каникулы, са лық дема-
лысы, салық тыныстамасы (компания салық тө леу-
ден босатылатын не пай да ның бір бөлігінен ғана 
са лық төлейтін кезең)

налоговые конвенции - салық келісім шарт тары
налоговые льготы - салық жеңілдіктері (жеке жəне 
заңды тұлғалардың белгілі бір тобын қолданыстағы 
заңдарға сəйкес салықтарды төлеуден ішінара неме-
се толық босату)

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 (салық тө-
леу ші нің салық заңдарын бұзғаны үшін жа уап кер ші-
лі гі нің заңнамамен белгі лен ген нысандары)

налоговые сертификаты - салық сертификаттары 
(уəкілетті органның кəсіпорындарға не кор по ра ция-
лар ға беретін, олардың салық төлеуден белгілі бір 
уа қыт қа толық не ішінара босатылғаны туралы 
ресми жазбаша куəлік)

налоговые стимулы - салық ынталандырмасы
налоговые счета-фактуры - салық шот-фактуралары
налоговые тарифы - салық тарифтері
налоговые убежища - салық бассауғасы, салықтан 
бас сауғалау (салық деңгейі төмен, ал тікелей салық-
тар мүлде жоқ ел)

налоговые штрафы - салық айыппұлы
налоговый агент - салық агенті
налоговый антисипационный билль - анти си па ция-
лық салық биллі (қысқа мерзімді бо рыш қорлық қағаз)

налоговый базис - салық базисі (мүліктің жи нақ-
тал ған тозымпұлды шегергендегі бас тапқы құны, 
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са  лық  ты анықтау мақ са ты мен пайданы не залалды 
есептеу кезінде ескеріледі)

налоговый вексель - салық векселі
налоговый год - салық жылы
налоговый депозитный сертификат - депо зит тік са-
лық сертификаты (уəкілетті орган салық тө леу ші нің 
болашақ салық үшін аванс ретінде төлем тө ле ге нін 
растап беретін сертификат)

налоговый документ - салық құжаты
налоговый доход - салық табысы, салық бүр ке ні ші 

(салық жинау шығыны ше ге ріл ген нен кейінгі салық 
түсімдері)

налоговый зонтик - салық қолшатыры (ағымдағы 
жəне болашақтағы табыстарды салықтардан бо-
сату үшін осы табыстарды залалдың шамасына 
азайту жолымен өткендегі, өткен жылдардағы за-
лалдарды алға жылжыту)

налоговый иммунитет - салық иммунитеті (ұлттық 
не халықаралық құқыққа сəйкес заңи не жеке тұл ға-
лар ды салық төлеу міндетінен босату

налоговый инспектор - салық инспекторы
налоговый кадастр - салық тізімдігі
налоговый календарь - салық күнтізбесі, салықтық 
күнтізбе

налоговый кодекс - салық кодексі (салық салу туралы 
мемлекеттік заңнамалық актілердің жиынтығы)

налоговый комитет - салық комитеті
налоговый кредит - салық несиесі (1. төленіп қой ған 
салықты төлеуден босату; 2. табыс кө зі нен ше ге-
ріл ген салық, ол төлемшінің салық мін дет те ме ле рін 
орындағандығына жатқызылады)

налоговый ли зинг - 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 (салық база сы-
ның қалыптасу үдерісі аяқталатын, салық мін дет-
те ме сі нің мөлшері біржолата айқындалатын мезгіл)

налоговый платеж - салық төлемі
налоговый потенциал - салық əлеуеті (мемлекеттің 
белгілі бір уақытта бюджетке салықтар мен алым-
дар жинауының шартты мүмкіндігі)

налоговый пресс - салық салмағы, салық қысымы, 
салық ауыртпалығы 

налоговый рай - салық жұмағы (салық тө лем де-
рін азайту мақсатымен капиталды аударатын ел, 
оффшор лық орталық)

налоговый режим - салық тəртіптемесі
налоговый резерв ный сертификат - са лық тық сақ-
тық қор сертификаты

налоговый своп - салық свопы 
налоговый сертификат - салық сертификаты
налоговый список - салық тізімі

налоговый спрэд - салық спрэді (салықтарды тө мен-
де ту мақсатымен фьючерстік ке лі сім шарт тарды 
бір жол ғы сату жəне сатып алу) 

налоговый ссыльный - салықтан айдалушы (туған 
елін де қомақты салық төлеуден қашып, “салық ай-
ла ғын” мекені еткен үлкен табысты не аса бай 
адам)

налоговый статус - салықтық мəртебе (салықтық құ-
қық қатынастарына қатысушылардың заңнамада 
белгіленген құқықтары мен міндеттерінің жиын ты-
ғы мен айқындалатын құқықтық ереже)

налоговый статус физических лиц - жеке тұлғалар-
дың салықтық мəртебесі

налоговый стеллаж - салық сөресі 
налоговый суверенитет - салық егемендігі (кез кел-
ген мемлекеттің осы мемлекетпен байланысты кез 
келген табыс көздеріне кез келген салықты белгілеу, 
өзінің ұлттық шекарасында кез келген салық саяса-
тын жүргізу құқығы)

налоговый тариф - салық тарифі
“налоговый тормоз” - “салық тежеуіші”
налоговый участок - салық телімі
налоговый учет - салық есебі
налоговый щит - салық қалқаны
налоговый штраф - салық айыппұлы
налогооблагаемая база - салық салынатын база, са-
лық салынатын негіз (белгілі бір са лық салынуға тиіс 
объектілердің: пай да ның, халықтың жеке та бы-
сы ның, жеке жəне заңи тұлғалар мүлкінің, тауар 
ай  на лы мы ның, т.б. заң жүзінде ай қын дал ған жиын-
тығы)

налогооблагаемая прибыль - салық салынатын пайда
налогооблагаемая стоимость - салық салынатын құн
налогооблагаемые муниципальные облигации - 
салық салынатын муниципалдық облигациялар

налогооблагаемый доход - салық салынатын табыс 
(салық салынуға тиіс табыс)

налогооблагаемый минимум - салық салынатын 
минимум, салық салынатын табыстың ең төменгі 
деңгейі

налогооблагаемый эк вивалентный доход - салық са-
лынатын баламалы табыс

налогообложение - салық салу
налогообложение грантов - гранттарға салық салу 

(шетелдердің қайырымдылық ұйымдары кə сіп орын-
дар ға, ұйымдарға, жеке тұлғаларға ғылыми зерт-
теулер, тəжірибелік-конструкторлық жұмыстар 
жүр гі зу, оқыту, емдеу, т.б. мақсаттар үшін ақ ша-
лай немесе заттай нысанда өтеусіз беретін мақ сат-
ты қаражатқа салық салу)

налогообложение двойное - қос дүркін салық салу, 
қосар ланған салық салу, қосарлы салық салу, қос са-
лық салу (белгілі бір объектіге салықтың бір түрін 
екі қайтара салуды көздейтін салық салу режимі)

налогообложение дифференцированное - сараланған 
салық салу

налогообложение доходов - кіріске салық салу 
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налогообложение драгоценных металлов и драго-
ценных 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 ресур-
сов - табиғаттың сақтаулы қорларын пайдалануға 
салық салу

налогообложение комплексное - кешенді салық салу
налогообложение косвенное - жанама салық салу 

(ауыртпалығы сайып келгенде тұтынушылардың 
мойынына түсетін салық салу, мыс қосылған құн 
салығы)

налогообложение льготное - жеңілдікті салық салу
налогообложение недропользователей - жер қойна-
уын 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 место-
пребывания - тұрақты келген мекені қағидаты бо-
йынша салық салу

налогообложение потребителей - тұтыну шы ларға 
салық салу 

налогообложение предприятий - кəсіпорын дарға 
салық салу

налогообложение прибыли - пайдаға салық салу
налогообложение принудительное - мəж бүр ле мелі 
салық салу

налогообложение прогрессивное - үдемелі салық салу
налогообложение пропорциональное - үйле сімді 
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 товарных бирж - тауар биржалары-
на салық салу

налогообложение чрезмерное - шектен тыс салық салу
налогоплательщик - салық төлеуші (заңға сəйкес 
салық салынуға тиіс заңды жəне жеке тұлға)

налогоплательщик налогов - салықтарды төлемеуші
налогоплательщик “hay” счета - “hay” шот салық 
төлеушісі

налогоспособность - салық төлеуге қабілеттілік
наложение ареста - тыйым салу (соттың қаулысы бар 
несиегердің қарызгер берген қарыз сомасын алуына 
мүмкіндік беретін рəсім)

наложение ареста на денежные средства - ақшалай 
қаражатқа тыйым салу

наложение ареста на имущество - мүлікке тыйым салу
наложение ареста на имущество в обеспечение дол-
га - борышты қамтамасыз ету үшін мүлікке тыйым 
салу 

наложение ареста на имуще ство должника у третье-
го лица - борышкердің үшінші тұлғадағы мүлкіне 
тыйым салу

наложение ареста на суммы, причи тающиеся долж-
нику с третьего лица - үшін ші тұлғадан борышкерге 
тиесілі сомаға ты йым 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 судом ареста на ценные бумаги при пос-
туплении претензии - кінəрат-талап түскенде баға-
лы қағаздарға соттың тыйым салуы 

наложение штрафа - айыппұл салу
наложение эмбарго - тыйым салу
наложенный платеж - үстелме төлем (жеткізу кезінде 
төленетін ақы: 1. коммерцияда - тауар жеткізілген 
сəтте ақысын қолма-қол ақшалай не расталған 
чекпен төлеу мəмілесі; 2. бағалы қағазда - клиентке 
ба ға лы қағаздардың орнына құндылығы тең келерлік 
мүлікті беру талабын қою)

намечаемые на ближайшее время инвестиции - 
таяу дағы уақытта межеленетін инвес тиция

намеченные финансовые ассигнования - межеленген 
қаржылық қаражаттандыру

намеченный уро вень валютного курса - валюталық 
бағамның межеленген деңгейі

нанесение повреждения - закым келтіру
нанесение ущерба - нұқсан келтіру 
нанесение штрихового кода - сызықшалы код түсіру
наниматель сейфа - сейфті жалдаушы
наплыв - қаптау, қаптап кету
наплыв заказов - тапсырыстардың қаптауы
наплыв покупателей - сатып алушылардың қаптауы
наплыв посетителей - келушілердің қаптауы
наплыв предложений на продажу - сатуға ұсыныстың 
қаптауы

наплыв сомнительных денег - күмəнді ақша ның 
қаптауы

наплыв требований в банк - банкке талап тар дың 
қаптауы

наплыв требований в банк о возвращении вкладов 
- банкке салымдарды қайтару туралы талаптардың 
қаптауы 

наполеон - наполеон (француздың алтын тиы ны, құны 
20 франк)
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наполеондор - наполеондор (Францияның алтын тиы-
ны, құны 20 франк)

напоминание - ескерту, еске салу
напоминание должнику о немедленном платеже - 
борышкерге төлемді дереу төлеу туралы еске салу

напоминание должнику с требованием немедленной 
оплаты - борышқорға дереу тө леу талабымен ескерту

напоминание о выплате премии - сыйлықақы төлеу 
туралы ескерту

напоминание о задолженности - берешек туралы еске 
салу

на поминание о необходимости произ вести платеж - 
төлем төлеу қажеттігі туралы еске салу

напоминание о платеже - төлем туралы ес керту
напоминание о погашении задолженности - бере-
шек ті өтеу туралы еске салу

напоминание об истечении срока платежа - төлем 
мерзімінің өткені туралы еске салу

напоминание об уплате долга - борышты төлеу тура-
лы еске салу

напоминание официальное - ресми ескерту
напоминание письменное - жазбаша ескерту
напоминание повторное - қайталап ескерту
напоминание последнее - соңғы ескерту
напоминающая система для периодической про-
верки состояния ссуды - несие жағдайын дүркіндік 
тексеруге арналған еске салу жүйесі

направление авизо - авизо жолдау
направление биржевой сделки - биржалық мəмілені 
жолдау (сатып алу немесе сату)

направление выданной ссуды - берілген несиенің 
бағытталуы

направление движения цен - баға қоз ға лы сын 
бағыттау

направление деятельности - қызмет бағыты
направление документа - құжатты жолдау
направление запроса - сауал жолдау
направление напоминания - ескерту жолдау
направление платежа - төлемді жолдау
направление по факсу - факспен жіберу 
направление приоритетное - басым бағыт
направление проспекта инвестору - ин вес тор ға 
аңдат па жолдау 

направление развития - даму бағыты
направление уведомления - хабарлама жіберу
направление усилий - күш-жігерді бағыттау
направления использования денежных средств - 
ақшалай қаражаттың пайдаланылу бағыттары 

направленный вексель - бағытталған вексель 
(біреудің атына борышкерлік міндеттеме жазу)

направлять денежные средства в резервный фонд - 
сақтық қорға ақшалай қаражат жолдау

направлять чек чекодателю - чекті чек беру шіге 
жолдау

направляющая кредитная линия - бағыт тау шы не-
сие желісі 

напряжение - 1) кернеу; 2) шиеленіс; 3) қар баластық

напря жение в банковской системе - банк жүйесіндегі 
шиеленіс (сұраныстың кредиттен асып түсуінен 
туындаған шиеленіс)

на пряжение в кредитной сфере - кредит сала сындағы 
шиеленіс

напряжение денежного рынка - ақша нары ғының 
шиеленісі

напря женное финансовое положение - шие ле ністі 
қаржы жағдайы

на пряженность на денежном рынке - ақша нарығын-
дағы шиеленіс

напряженность финансовая - қаржылық қауырт ты лық
напряженность экономическая - эконо ми ка лық 
шиеленіс

напряженный план - қауырт жоспар
нарастать - өсе түсу
нарастающая сумма - өспелі сома
нарастающие процен ты - өсе түсетін пайыз
нарастающий итог - өспелі жиыны, өспелі қорытынды
нарастающий пай - өспелі үлеспұл (ин вес ти ция лық 
қордағы дивиденд əкелетін үлеспұл)

наращение - ұлғаю, ұлғайту, еселену (бір нəрсенің 
еселенуі, өсуі, ұлғаюы)

наращение суммы ссуды по сложным процентам - 
несие сомасының күрделі пайыздар бойынша өсуі

наращенная сумма ссуды - несиенің өсірілген сомасы
наращенный - еселенген
наращенный капитал - өскен капитал
наращивание - арттыру, ұлғайту, арту
наращивание капитала - капиталды ұлғайту
наращивание капи таловложений путем инвести-
рования фиксированной суммы в долларах через 
регулярные промежутки вре мени - тұрақты уақыт 
аралығы арқылы доллар түріндегі тиянақталған со-
маны инвестициялау жолымен күрделі жұмсалымды 
еселеу

наращивание капи таловложений путем периоди-
ческого инвестирования фиксированной сум мы 
в долларах - доллар түріндегі тиянақталған соманы 
дүр кін-дүркін инвестициялау жолымен күрделі жұм-
са лым ды еселеу

нара щивание капиталовложений путем регулярных 
денежных взносов - тұрақты ақшалай жарналар ар-
қы лы күрделі жұмсалымды еселеу

наращивание квазиденежной массы - жал ған ақша 
көлемінің ұлғаюы

наращивание экономического потенциала - эконо-
ми ка лық əлеуетті ұлғайту

наращивать капитал - капиталды еселеу
нарицательная стоимость - көрсетулі құн
нарицательная стоимость облигации - облигацияның 
көрсетулі құны

нарицательная цена - көрсетулі баға (бағалы қа ғаз-
дың беткі жағында көрсетілген құн; банк би ле тін-
де, чекте немесе тауарда белгіленген, таңбаланған 
баға)

Народный банк - Халық банкі
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народный доход - халық табысы
Народный сберегательный банк РК - ҚР Халық 
жинақ банкі

наросшая сумма компенсации - өтемақының өскен 
сомасы

наросшие проценты - өскен пайыздар
наросший - өскен (берешек туралы)
нарушать обязатель ства - міндеттемелерді бұзу
нарушать обязательство по уплате денег - ақша 
төлеу жөніндегі міндеттемені бұзу

нарушать установ ленный срок - белгіленген мерзімді 
бұзу

нарушение - бұрмалаушылық, жолсыздық, бұзушылық 
(шартта, заңда, ережелерде көзделіп, жүктелген 
міндеттемелердің сақталмауы, бұзылуы)

нарушение административное - əкімшілік бұрмалау
нарушение баланса - теңгерімді бұзу
нарушение валютного законодательства - валюта-
лық заңнаманы бұзу

нарушение валютного контроля - валюталық бақы-
лау ды бұзу

нарушение валютное - валюталық бұрмалау
нарушение гарантии - кепілдіктің бұзылуы
нарушение денежного обращения - ақша айналысын 
бұзу

нарушение деятельности обменных пунктов - айыр-
бас орындары қызметінің бұзылуы

нарушение до наступления срока исполнения - 
орындау мерзімі басталғанға дейін бұзу

нарушение договора - шартты бұзу, шарттың бұзылуы 
(жеке немесе заңды тұлғаның шартта көрсетілген 
талаптарды, ере же лер ді сақтамауы)

нарушение договоренности - уағдаластықты бұзу
нарушение закона - заңның бұзылуы, заңды бұзу 
нарушение законности - заңдылықтың бұзы луы
нарушение инструкций - нұсқаулықтарды бұзу
нарушение квот - квоталардың (үлес те ме лер дің) 
бұзылуы

нарушение конституции - конституцияны бұрмалау 
нарушение контракта - келісімшартты бұзу, ке лі сім-
шарт тың бұзылуы (заңи ресімделген келісімшарт 
талаптарының бірін сақ та мау)

нарушение международного договора - ха лық аралық 
шартты бұзу, халықаралық шарт тың бұзылуы

нарушение международного права - халық аралық 
құқықтың бұзылуы

нарушение налогового законодательства - салық 
заңдарын бұзу, салық заңнамасын бұзу

нарушение налоговое - салық заңының бұзы луы
нарушение налогообложения - салық салу дың 
бұзылуы

нарушение некоторых условий контракта - келісім-
шарттың кейбір шарттарының бұзылуы

нарушение неумышленное - білместіктен бұзушылық
нарушение норм - нормаларды бұзу
нарушение норм права - құқық нормаларының 
бұзылуы 

нарушение обеспечения - қамтамасыз етудің бұзылуы, 
қамсыздандырудың бұзылуы (ел дің кеден органы 
қолданған сəйкестендіру құ рал да рын өзгертуге, 
зақымдауға, жоюға немесе жоғалтуға апарып 
соқтырған əрекет) 

нарушение обязательства - міндеттеменің бұзылуы
нарушение обязательства по платежам - төлем жө-
нін дегі міндеттемелердің бұзылуы

нарушение паритета - тепе-теңдікті бұзу
нарушение патента - патенттің бұзылуы (патент ие ле-
ну ші нің заңмен белгіленген құқықтарының бұзылуы)

нарушение патентных прав - патенттік құқықтардың 
бұзылуы

нарушение полномочий - өкілеттікті бұзу
нарушение положения - ереженің бұзылуы
нарушение положения договора - шарт ережесінің 
бұзылуы

нарушение положения контракта - келісім шарт ере-
же сінің бұзылуы

нарушение порядка - тəртіптің бұзылуы
нарушение порядка платежей - төлем тəрті бінің 
бұзылуы

нарушение права - құқық бұзушылық, құқық тың 
бұзылуы 

нарушение права на интеллектуальную собствен-
ность - зияткерлік меншік құқығының бұзылуы

нарушение правил - ережелерді бұзу
нарушение пра вил поставки ценных бумаг - бағалы 
қағаздар жеткізілімі ережелерін бұзу

нарушение профессиональной тайны - кə сі би құпия-
ның бұзылуы

нарушение профессиональной этики - кə сіп тік əдеп-
тің бұзылуы

нарушение равновесия валютных курсов - валюта-
лық 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 ере же лерін 
бұзу

нарушение техники безопасности - қауіп сіз дік техни-
касын бұзу

нарушение требований - талаптардың бұзы луы
нарушение трудовой деятельности - еңбек қызметін 
бұзу

нарушение условий - шартты талаптардың бұзылуы
нарушение условий договора - шарт талап та рының 
бұзылуы

нарушение условий контракта - келісімшарт талапта-
рын бұзу
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нарушение условий кредитного дого вора - кредит 
шарты талаптарының бұзылуы

нарушение условий страхования - сақтан дыру талап-
тарының бұзылуы

нарушение условий чартера - чартер талап тарының 
бұзылуы

нарушение устоявшейся схемы движения курса - 
бағам қозғалысының орныққан тə сі мін бұзу 

нарушенная ссуда - бұзылған несие 
нарушенный период - бұзылған кезең
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

наряд - жүктелім, өкімхат, дəргей, тапсырма құжат 
(тауар беруге арналған құжат; қандайда болсын 
істі орындау туралы өкім)

наряд-заказ - тапсырыс-жүктелім
насдак” индекс - “насдак” индекс (биржадан тыс сау-
да жүйесінің индексі)

население экономически активное - эконо ми калық 
тұрғыдан белсенді халық

население экономически неактивное - эконо микалық 
тұрғыдан енжар халық

население занятое - жұмыспен қамтылған халық 
население незанятое - жұмыспен қамтыл ма ған халық
население неполностью занятое - жұмыспен толық 
қамтылмаған халық, жұмыспен жартылай қамтылған 
халық

насечки по краям монеты - мəнеттің (тиынның) 
жиегіндегі кертпелер

наследник - мұрагер
наследник законный - занды мұрагер
наследник очищенной от дол гов и завещательных 
отказов недвижимо сти - борыштардан жəне жыл-
жымайтын мүліктен өсиеттік бас тартудан та зар тыл-
ған мұрагер

наследник по боковой линии - жұрағат мұрагер 
(жылжымайтын мүлікті мұраға қалдырған мар құм-
мен тікелей туыстық қатынасы жоқ тұлға, мыс., 
мар құм ның нағашы атасынан мұраға үлес алған 
жиені)

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 (салым иесі қайтыс 
бол ған нан кейін салымның оның өсиет еткен немесе 
заң бойынша тиесілі мұрагеріне ауысуы)

наследование облигаций займов - қарыз облигация-
ларын мұралану

наследование по завещанию - өсиет бойынша мұра лану 

наследование по закону - заң бойынша мұралану
наследование по родству - туыстық бойынша мұралану 
наследование при отсутствии завещания - өсиет 
бол маған жағдайда мұралану

наследование совместно - ортақ мұралану, бірлесіп 
мұралану

наследование ценных бумаг - бағалы қағаздарды 
мұра лану

наследственные пошлины - мұрагерлік баж
наследство - мұра, мұрагерлік, мирас (өлген адамнан 
мұралану құқығымен мұрагерлерге көшкен мүлік)

наследство коллатеральное - жамағайындық мұра 
наследство невостребованное - талап етілмеген мұра 
наследство, очищенное от долгов и завещательных 
отказов - борыштардан жəне өсиеттік бас тартулар-
дан тазартылған мұра

наследуемое материаль ное имущество - мұраланатын 
материалдық мүлік

настаивание на платеже - төлемді талап ету
настоятельно требовать уплаты долга - борышты 
төлеуді табанды түрде талап ету

настоящая ошибка - нағыз қате (банк құжат та ма-
сын да, бағалы қағазды ресімдеуде жіберілген қате)

настоящая стоимость - қазіргі құн
настоящая стоимость инвестиций - инвес ти ция лар-
дың қазіргі құны

настоящая стоимость ценной бумаги - баға лы қағаз-
дың қазіргі құны

настоящие деньги - нағыз ақша (монометаллизм)
настоящий бенефициарий - нағыз бенефи циарий
настроение повышательное - жоғарыла ту шы лық 
пиғыл (биржада)

настроение покупательское - сатып алушы лық пиғыл
настроение понижательное - төмендетушілік пиғыл 

(биржада)
настроение рынка (рыночное) - нарық ауаны
настроение финансового рынка - қаржы нарығының 
ауаны

настройка тонкая - нəзік күйге келтіру (салықтар мен 
үкімет шығынын циклдікке қарсы тұрақты түрде 
қайта құру есебінен экономиканы жұмыспен толық 
қамтылу деңгейінде ұстау)

настройка точная - дəл күйге келтіру (өн ді ріс тің, 
инфляциялық үрдістердің немесе төлем теңгерімінің 
қысқа мерзімді ауытқуын реттеу үшін ақша-несие 
құралдары мен қа зы на лық саясатты пайдалану)

наступать - басталу (төлем мерзімі туралы)
наступление момента налогового обязательства - 
салық міндеттемесі мезетінің басталуы

наступление риска - тəуекелдің басталуы (сақ тан-
ды ру шы жауапкершілігінің бас тал ға нын білдіретін 
термин)

наступление срока - мерзімнің басталуы
наступление срока платежа - төлем мерзі мі нің бас-
талуы

наступление срока погашения - өтеу мерзі мі нің бас-
талуы
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наступление срока погашения при продаже - сату 
кезінде өтеу мерзімінің басталуы

наступление страхового случая - сақтандыру 
уақиғасының басталуы

насыщение спроса - сұранысты молықтыру (сұра ныс-
ты толық қамтамасыз ету: та уар ларға, көр се ті-
ле тін қызмет түрлеріне сұ ра ныста қалыптасқан 
баға, табыс, жиналған қор деңгейінде қысқарту 
немесе тоқтату; табыс пен бағаның тұрақты дең-
ге йін де тауар ұсынысының сұраныс деңгейінен бір-
ша ма асып түсуі)

насыщенный рынок - молыққан нарық
натиск вкладчиков на банк - салым шы лар дың банкке 
қыспағы (депозиттерді қай та ру ды талап еткен)

натиск кредиторов - несиегерлердің қыспағы
натиск на золотой запас внутри страны - ел ішіндегі 
алтынның босалқы қорына қыспақ

натиск на компанию с целью захвата контроля - 
бақылауды басып алу мақсатымен компанияға жаса-
латын қыспақ

натуральная теория кредита - заттай кредит теориясы
натуральные займы - заттай қарыз
натуральные платежи - заттай төлемдер
натуральный налог - заттай салық (заттай нысанда 
алынатын салық)

нау-счет - нау-шот (жинақ ақша шоты мен ағымдағы 
шоттың аралық жағдайында тұрған шот түрі)

научная организация управления - басқа ру ды ғылы-
ми жолмен ұйымдастыру

находящийся в активе - активте тұрған
на ходящийся в долгу - борышта тұрған
находящийся в обращении - айналыста жүрген
находящийся в обращении выпуск облигаций - ай-
налыста жүрген облигациялар шығарылымы

находящийся в об щем владении счет - ортақ иеле ну-
дегі шот

находящийся на условном депонировании - шартты 
депозиттеуде тұрған

находящийся под нажимом кредиторов - несиегер-
лер дің қысымында тұрған

нахождение брокером обеих сторон сделки - мə мі ле-
нің екі тарабының брокері болу

нахождение на балансе - теңгерімде болу
нахождение на гарантии - кепілдікте болу
наценка брокера - делдалдың үстеме бағасы, брокер-
дің үстеме бағасы

наценка бюджетная - бюджеттік үстеме баға
наценка дилера - дилердің үстеме бағасы
национализация - мемлекет меншігіне алу, ұлт мен ші-
гі не айналдыру (компанияның активтерін мемлекет 
меншігіне беру үдерісі; компанияларды, тұтас сала-
ларды экономиканың жекеше секторынан мем ле кет-
тік секторға көшіру)

национализация банков - банктерді ұлт меншігіне ай-
налдыру, банктерді мемлекет меншігіне айналдыру

нацио нализация банковской системы - банк жүйесін 
ұлт меншігіне айналдыру

национализация ведущих отраслей экономики - эко-
но ми ка ның жетекші салаларын мемлекет мен ші гі не 
алу 

национализированное серебро - ұлт меншігіне айнал-
ды рылған күміс

Национальная администрация кредитных союзов - 
Ұлттық кредит одақтары əкімшілігі

Национальная ассоциация автоматизированных 
расчетных палат - Ұлттық автоматтандырылған 
есеп айырысу палаталары қауымдастығы

Национальная ассоциация брокеров-инвесторов - 
Ұлттық инвестор-брокерлер қауымдастығы 

Национальная ассоциация взаимно-сберегатель-
ных банков - Ұлттық өзара қарыз-жинақ банктері 
қауымдастығы

Национальная ассоциация дилеров ценных бумаг - 
Ұлттық бағалы қағаздар дилерлері қауымдастығы

Национальная ассоциация инвестиционных диле-
ров - Ұлттық инвестициялық дилерлер қауым дас ты ғы

Национальная ассоциация инвестиционных клубов 
- Ұлттық инвестициялық клубтар қауымдастығы

Национальная ассоциация инвестиционных 
компаний - Ұлттық инвестициялық компаниялар 
қауымдастығы

Национальная ассоциация кредитно го менеджмен-
та - Ұлттық кредит менеджменті қауымдастығы

Национальная ассоциация малых предприятий - 
Ұлттық шағын кəсіпорындар қауымдастығы

Национальная ассоциация по кредитованию фер-
мерских хозяйств - Фермерлік шаруашылықтарды 
несиелендіру жөніндегі ұлттық қауымдастық

Национальная ассоциация по тор говле ценными бу-
магами - Бағалы қағаздармен сауда жөніндегі ұлттық 
қауымдастық

Национальная ассоциация фондовых дилеров - 
Ұлттық қор дилерлері қауымдастығы

Националь ная ассоциация фондовых дилеров и ин-
вестиционных менеджеров - Ұлттық қор дилерлері 
мен инвестициялық менеджерлер қауымдастығы

национальная валюта - ұлттық валюта (мемлекет, 
яғни мемлекеттік немесе ұлттық банк осы мем ле-
кет тің аумағында есеп айырысу, төлемдерді төлеу 
үшін, сыртқы экономикалық байланыстарда, басқа 
елдермен халықаралық есептесуде пайдалану үшін 
шы ға ра тын валюта)

национальная валютная система - ұлт тық валюта 
жүйесі (елдің сыртқы эко но ми ка лық байланыстарын 
қамтамасыз ету үшін ва лю та ның жұмыс істеуін 
көз дей тін эко но ми ка лық, ақша-несие қа ты нас та ры-
ның жиынтығы)

национальная денежная единица - ұлттық ақша 
өлшемі (ел ақшасының стандартты бірлігі)

национальная денежная система - ұлттық ақша 
жүйе сі (елдегі ақша шығарылымының жəне ақша 
айналысын ұйымдастырудың тарихи тұрғыда қа-
лып тас қан жəне құ қық тық нормалармен баянды 
етіл ген нысандары)
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Национальная ипотечная ассоциация - Ұлт тық ипо-
те ка лық қауымдастық

национальная клиринговая корпорация по операци-
ям с ценными бумагами - бағалы қағаздармен опера-
ция жасау жөніндегі ұлттық клирингілік корпорация

Национальная клиринговая корпо рация по цен-
ным бумагам - Ұлттық бағалы қағаздар жөніндегі 
клирингілік корпорация

Национальная комиссия по денежному обращению 
- Ақша айналысы жөніндегі ұлт тық комиссия

Национальная комиссия по компаниям и ценным 
бумагам - Компаниялар мен бағалы қағаздар жө нін-
де гі ұлттық комиссия

Национальная комиссия по ценным бумагам - Баға-
лы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссия

Национальная комиссия по электронным платежам 
- Электрондық төлемдер жө нін де гі ұлттық комиссия

Национальная корпорация клиринга ценных бумаг 
- Ұлттық бағалы қағаздар кли рин гі корпорациясы

Национальная кредитная информаци онная служба 
- Ұлттық кредиттік ақпарат қызметі

национальная ликвидность - ұлттық өтім ді лік 
(өтемпаздық)

национальная межбанковская система платежных 
карточек - ұлттық банк аралық тө лем карточкалары 
жүйесі

национальная монетарная база - ұлттық ақша коры
национальная программа приватизации - ұлттық 
жекешелендіру бағдарламасы

национальная система жи росчетов - ұлттық жиро-
шоттар жүйесі

национальная система идентификации ценных 
бумаг (NSІN) - бағалы қағаздарды ұлттық сəй кес тен-
ді ру жүйесі

национальная сис тема кодирования инкассируемых 
докумен тов - инкассоланатын құжаттарды кодтаудың 
ұлттық жүйесі

национальная система перево дов для взаимных 
инвесторов, Инк. - өзара қарыз инвесторлары үшін 
ау да рым дар дың ұлттық жүйесі, Инк.

национальная система пере водов для взаимных 
институтов, Инк. - өзара қарыз институттары үшін 
аударым дар дың ұлттық жүйесі, Инк.

национальная система преференций - ұлт тық пұр-
сат ты лық тар жүйесі

национальная ставка налога - салықтың ұлт тық мөл-
шер лемесі, ұлттық салық мөлшерлемесі

национальная ставка процента - ұлттық па йыз мөл-
шер ле месі

Националь ная фьючерсная ассоциация - Ұлттық 
фьючерстік қауымдастық

национальное агентство - ұлттық агенттік
национальное агентство по иностранным инвестици-
ям - шетелдік инвестициялар жөніндегі ұлттық агенттік

национальное богатство - ұлттық байлық (мем ле кет-
тің экономикалық жай-кү йі нің аса маңызды көр сет-
кі ші, қоғам жа са ған жəне жинаған тұтынушылық 

құн  ды  лық та ры жиынтығының ақшалай тұл ға лан-
ған кө рі ні сі, ол табиғат байлығын, ма те риал дық 
жəне рухани құндылықтарды қамтиды, яғни ұлт-
тық байлық алдыңғы өткен ұрпақ пен қазіргі ұр пақ-
тың еңбегімен жасалған ма те риал дық игілік жəне 
қо ғам ның иелігіндегі та би ғат ресурстары; елдің 
эко но ми ка лық əле уе тінің маңызды сипаттамасы)

Националь ное бюро котировок - Ұлттық баға белгі-
леу бюросы

Национальное бюро стандартов - ұлттық стандарттар 
бюросы

национальное законодательство - ұлттық заң на ма 
(елдің парламенті мақұлдаған заңдар)

национальное котировочное бюро - ұлттық баға бел-
гілеу бюросы

национальное патентное ведомство - ұлттық патент 
идарасы

национальное различие в заработной плате - жала-
қы дағы ұлттық айырмашылық

национальное рейтинговое агентство - ұлт тық рей-
тин гі лік агенттік (елдегі эми тент тер дің төлем қа-
бі лет тілігін, борыштық мін дет те ме лер ді, корпора-
тив тік бас қа ру дың са па сын, активтерді басқару са-
пасын, т.б. ба ға лау мен айналысатын коммерциялық 
ұйым)

национальное счетоводство - ұлттық есеп жүргізу, 
ұлттық есепшілік

На циональное управление кредитных союзов - Ұлт-
тық несие одақтары басқармасы

национальные банки - ұлттық банктер
национальные банки развития - ұлттық даму банк-
те рі (мемлекеттік немесе аралас тұр пат та ғы ұлт-
тық немесе көп ұлттық ин вес ти ция лық несие-қар-
жы институттары)

национальные банк ноты - ұлттық банкноттар
национальные органы государственного управле-
ния - мемлекеттік басқарудың ұлт тық органдары, 
ұлт тық мемлекеттік басқару органдары

национальные сберегательные облигации - ұлттық 
жинақ облигациялары

национальные счета - ұлттық шоттар (елдің эко но ми-
ка лық қызметінің толық көрінісін алу мақсатымен 
шоттар мен кестелер жиы ны түрінде құрылған 
өзара байланысты статистикалық көрсеткіштер 
жүйесі)

национальный банк - ұлттық банк (1. толық неме-
се ішінара ұлттық капиталға тиесілі жəне соның 
мүдделері үшін əрекет ететін банктер; 2. АҚШ-
тағы коммерциялық банктердің атауы; 3. кейбір 
елдерде орталық банктердің атауы)

Национальный банк потребительских кооперати-
вов - Ұлттық тұтынушылар кооперативтері банкі

Национальный банк РК - ҚР Ұлттық банкі (ақшалай 
қаржы мен қорларды жинақтаумен, айналысқа тү-
сі ру мен, бағалы қағаздар шығарумен жəне олармен 
түрлі операциялар жасаумен айналысатын рес пуб-
ли ка лық орталық мекеме) 
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национальный банковский совет - ұлттық банк кеңесі
национальный валютный эквивалент - ұлттық ва-
лю та лық балама

национальный государственный банк - ұлттық мем-
ле кеттік банк

национальный долг - ұлттық борыш (орталық үкі-
мет тің шығарылған немесе мемлекеттік қа ры-
зын біл ді ру үшін ресми статистика қолданатын 
термин)

национальный доход - ұлттық табыс (елдің эко но ми-
ка лық дамуының аса маңызды көрсеткіші; елде жа-
сал ған жиынтық қоғамдық өнім құнының өн ді ріс тің 
тұ ты нылған құрал-жабдығының орнын толтыру-
дан кейін қалған бөлігі)

национальный доход в сопоставимых ценах - салыс-
тырмалы бағамен есептегендегі ұлттық табыс

Национальный жиро банк - Ұлттық жиробанк 
(Ұлыбритания)

национальный жи росчет - ұлттық жирошот 
(Ұлыбритания)

национальный за емный фонд - ұлттық қарыз қоры 
(мемлекеттік бюджетке кірмейтін)

Национальный закон о банкротстве 1898 г - 
Банкрот тық туралы 1898 ж. ұлттық заң

Национальный институт инвестиционных компа-
ний - Ұлттық инвестициялық компаниялар институ-
ты (АҚШ)

Нацио нальный консультативный совет по между-
народным монетарным и финансовым проблемам 
- Халықаралық монетарлық жəне қаржылық пробле-
малар жөніндегі ұлттық сабағаттық кеңес

Национальный кредитный совет - Ұлттық несие 
кеңесі (Франция)

национальный план - ұлттық жоспар (үкімет эко но-
ми ка лық дамудың белгілі бір кезеңге арналған жоба-
сы ретінде тұжырымдаған экономикалық жоспар)

национальный платеж - ұлттық төлем
Национальный платежный совет при НБРК - ҚРҰБ 
жанындағы Ұлттық төлем кеңесі

национальный продукт - ұлттық өнім (экономикалық 
жүйеде өндірілген барлық ақырғы тауарлар мен көр-
се тілген қызметтердің жиынтық құны)

национальный реестр - ұлттық тізілім
национальный реестр индивидуальных идентифи-
кационных номеров - жеке сəйкестендіру нө мір ле-
рі нің ұлттық тізілімі

национальный режим - ұлттық режим, ұлт  тық тəр тіп-
те ме (мемлекет өз аумағында қа  был  да  ған ха лық ара-
лық қатынастар режимі)

национальный рынок - ұлттық нарық
национальный рынок страхования - ұлттық сақ тан-
ды ру нарығы (мемлекет ішіндегі сақ тан дыру нарығы)

Национальный сберегательный банк - Ұлттық 
жинақ банкі (Ұлыбритания)

национальный сберегательный регистр - ұлттық 
жинақ ақша тіркелімі (халыққа мемлекеттік облига-
цияларды сату жүйесі)

Национальный Совет по корпоративному управ-
лению Казахстана (НСКУК) - Қа зақ станның 
Корпоративтік басқару жө нін де гі Ұлттық Кеңесі

национальный фонд - ұлттық қор
Национальный фонд Республики Казахстан - Қазақ-
стан Республикасының Ұлттық қоры

“национальный чемпион” - “ұлттық чемпион” 
(мемлекеттің көмегімен құрылатын, көп ұлтты 
корпорациялармен бəсекелесе алатын ірі компания)

начало ответственности страховщика - сақтандыру-
шы жауапкершілігінің басталуы

начало паритетное - бара-барлық негіз, бара-барлық 
бастау

начальная дата расчета про центов - пайыз есептеу-
дің басталған күні (жаңа облигациялар бойынша)

начальная котировка - бастапқы баға белгі ленімі
начальная маржа - бастапқы маржа
начальная проводка - бастапқы өткізбе (жазба)
начальная скидка - бастапқы шегерім
начальная ставка - бастапқы мөлшерлеме
начальная цена - бастапқы баға
начальник - бастық
начальник Главного контрольно-финансового 
управления США - АҚШ-тың Бас бақылау-қаржы 
бас қар ма сы ның бастығы

начальник отдела - бөлім бастығы
начальник отдела кадров - кадрлар бөлімінің бастығы
начальник управления - басқарма бастығы
начальное обременение - бастапқы ауыртпалық
начальные комиссионные - бастапқы комис сия лық 
алым

начальный баланс - бастапқы теңгерім
начальный бухгалтерский баланс - бастапқы бух гал-
тер лік теңгерім (кəсіпорын қызметінің басында не 
жаңа есепті жылдың басында жасалған алғашқы 
бух гал терлік теңгерім)

начальный вступительный баланс - бастап қы кіріспе 
теңгерім

начальный капитал - бастапқы капитал
начальный кредит - бастапқы несие
начальный курс - бастапқы бағам (биржаның ашылу 
сəтіндегі биржалық бағам)

начальный платеж - бастапқы төлем
начальный резервный фонд для покрытия теку-
щих расхо дов при организации банка - банкті құру 
кезінде ағымдағы шығысты өтеуге арналған бас тап-
қы сақтық қор

начальство - басшылық
“начертить линию” - “сызық сызу” (сақ тан ды ру-
шы тəуекелдікті қабылдауға əзір соманы көрсету; 
тəуекелдіктің сақтандырушы мойнына алуға əзір 
бөлігін көрсету)

начет - мойнына мінгізу, мойынға жазу, ұстап қалу 
(лауазымды адамнан, қызметкерден бұ рыс əрекеті 
не өз міндеттерін бұзғаны үшін ұстап қалынатын 
ақша)

начет денежный - мойнына ақша міну
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начисление - ақша есептеу (1. есептелген ақ ша лай 
сома; 2. қайсыбір тұрғыдан есептелген ақшалай со-
ма ға үстеп қосу)

начисление амортизационное - тозымпұлдық есептеу 
начисление в бухгалтерском учете износа на нема-
териальные активы - бухгалтерлік есепте тозуды 
бейматериалдық активтерге есептеу

начисление в социальные фонды - əлеу мет тік қор-
лар ға 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 есептел-
ген төлем, жалақыға төлем есептеу (мөлшері жалақы 
сомасынан пайыз түрінде есептелетін заңды тұл ға-
лар дың (кейде жеке тұлғалардың да) төлемі)

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 налога на сумму налога - салық сомасы-
на салық есептеу

начисление пени - өсімпұл есептеу
начисление пени за долги по налогам - са лық тар бо-
йынша борыштары үшін өсімпұл есептеу

начисление платы - төлемақы есептеу
начисление пособий по безработице - жұмыссыздық 
бойынша жəрдемақы есептеу

начисление процентов - пайыз есептеу
начисление процентов на капитал - капитал ға шақ-
қан дағы пайызды есептеу

начисление процентов по вкладам - салымдар бо-
йынша пайыз есептеу

начисление процентов по займу - қарыз бойынша 
пайыз есептеу

начисление процентов по кредитам - кредит бойын-
ша пайыз есептеу

начисление сборов - алым есептеу
начисление таможенных пошлин - кеден бажын 
есептеу

начисление штрафа - айыппұл есептеу
начисленная заработная плата - есептелген 
жалақы (ұйымның, кəсіпорынның бухгалтериясы 
қызметкерге белгілі бір кезең үшін, əдет те бір айға 
есептеген, бірақ əлі тө лен бе ген жалақы) 

начисленная основная сумма с учетом просроченно-
го долга - мерзімі өткен борыш ескеріліп, есептелген 
негізгі сома

начисленная сумма эскроу-платежа с учетом про-
сроченного долга - мерзімі өткен борыш ескеріліп, 
есептелген эскроу-төлем сомасы

начисленные дивиденды - есептелген дивиденд 
начисленные пени - есептелген өсімпұл, есептелген 
өсім ақы

начисленные платежи - есептелген төлемдер
начисленные проценты - есептелген пайыздар
начисленные проценты от продажи облигаций - об-
лигацияларды сатудан есептелген пайыз

начисленный доход - есептелген табыс, есептелген 
кіріс

начисленный про цент к получению - алуға ұсыны-
лып есептелген пайыз

начислять проценты - пайыз есептеу
начислять про центы по вкладам - салымдар бойын-
ша пайыз есептеу

начислять сложные процен ты - күрделі па йыз есептеу
“наш счет” - “біздің шот” (1. банк қыз мет кер ле рі но-
стро шотқа қатысты қолданатын термин: “бізге 
борышты нəрсе” дегенді біл ді ре ді; 2. электрондық 
тө лемдер жүйесінде: жөнелтуші банкке “берешек” 
шоты)

нгве - нгве (Замбияның ұсақ мəнеті)
нгултрум - нгултрум (Бутанның ақша өлшемі, 

100 чет рум ға тең)
не - не (Нью-Йорк биржасының сирек кез де се тін обли-
гациялармен сауда жасайтын мүшелері)

не возвращенная в срок ссуда - мерзімінде қайтарыл-
маған несие 

не выкупленная в срок облигация - мерзімінде сатып 
алынбаған облигация

“не выполнен за давностью” - “мерзімі өтуі себепті 
орындалмады” (мерзімі өткен келісімшарт)

не выполнять обязательства - міндетте ме лер ді орын-
дамау

не выполнять приказ - бұйрықты орындамау
не выполнять свои обязательства - өзінің мін дет те-
ме лерін орындамау

не дающий о себе информации - өзі туралы ақпарат 
бермеуші (брокер туралы)

не дающий права участия в го лосовании - дауыс бе-
руге қатысу құқығын бермейтін (акция туралы)

не захеджированная позиция - хеджерленбеген жай-
ғасым

не защищенный от неблагоприятного движения 
цен - бағаның қолайсыз қозғалысынан қорғалмаған 
(опцион туралы)

не иметь достаточ ного капитала - жеткілікті капитал-
дың болмауы

не иметь обеспечения - қамтамасыз етудің болмауы
не имеющий денеж ного выражения - ақша лай тұлға-
ланбаған

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 бе ріл-
ме сін” (вексель беруші вексельге жазған ескертпе, 
век сель ді индоссамент арқылы та быс тау ға тыйым 
салынады дегенді білдіреді)

не ликвидированная, но не функциони рующая компа-
ния - таратылмаған, бірақ жұмыс істемейтін компания
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не обеспеченная гарантией ссуда - кепілдік пен қам та-
ма сыз етілмеген несие

не обеспечено де нежным покрытием - ақша лай өтем-
мен қамтамасыз етілмеген (банктің төленбеген век-
сельге немесе чекке соққан белгісі)

не обеспечено денежным покрытием” - “ақшалай 
өтем мен қамтамасыз етілмеген” (чек шотының немесе 
төлем құжатының орнына ұсынылған сома шот та-
ғы қал дық тан асып түседі дегенді білдіретін термин)

не облагаемые налогом облигации с ежедневной 
фиксацией процентной ставки - пайыздық мөл шер-
ле ме күн сайын тия нақ та ла тын салық салынбайтын 
облигациялар

не обращающийся - айналысқа түспейтін (вексельдегі 
жазу, оның айналыс құралы болудан қалғанын 
білдіреді)

не обремененный долгами - борышка бат паған
не объявлять выплату регулярного дивиденда - тұ-
рақ ты төлемақы төлеуді жарияламау

не оказывающий влия ния на доходы государства - 
мемлекеттің кірісіне ықпал етпейтін

не охваченный квотой - үлестемемен қамтыл маған
не погашенная в срок облигация - мерзі мін де өтел-
меген облигация 

не подлежать обложению пошлиной - баж алымы са-
лынбауға тиіс

не подлежащее продаже право собственности - сату-
ға жатпайтын меншік құқығы

не подлежащие выкупу акции - сатып алуға жатпай-
тын акциялар 

не подлежащий досрочному погашению - мерзімінен 
бұрын өтеуге жатпайтын (облигациялар туралы)

не подлежащий отмене - күшін жоюға жатпайтын
не подлежащий отмене банковский кредит - күшін 
жоюға жатпайтын банк кредиті

не подлежащий рефинансированию - қайта қаржы-
лан дыруға жатпайтын

не подлежащий рефинан сированию долг - қайта қар-
жы ландыруға жатпайтын борыш

“не подлежит протесту” - “наразылық біл ді ру ге жат-
пайды” (инкассоға жіберілетін чектегі жазба)

не подпа дающий под систему безналичных расчетов 
- қолма-қол ақшасыз есеп айырысу жүйесіне жат қы-
зыл май тын

не представляющий ценности - құндылығы жоқ
не пре дусматривающий накопление дивиденда - 
диви дендтің қорлануы көзделмейтін

не предъявлять ценные бумаги к погашению - баға-
лы қағаздарды өтеуге ұсынбау

не признавать - танылмасын, мойындалмасын
“не приказу” - “бұйрыққа берілмесін” (айналым құ-
жа тын, мыс., вексельді айналымға айналдырмайтын 
ескертпе)

не принимать чек к оплате - чек төлеуге қабылдан-
басын

не приносящий доход в виде процентов - пайыз тү-
рін де табыс əкелмейтін (бағалы қа ғаз дар туралы)

не приносящий дохода - табыс əкелмейтін
не приносящий процентов - пайыз əкелмейтін
не принятие в расчет - есепке алмау
не разменный на золото - алтынға айырбас талмайтын
не расположенный к риску - тəуекелге (қа тер ге) бейім 
тұрмаған

не связывать себя обязательствами - өзін міндетте-
ме лермен байланыстырмау

не снижать на значенной цены - тағайын дал ған баға-
ны төмендетпеу

“не снижать” - “бағасы төмендетілмесін”
“не со мной” - “менімен бірге емес”
не соблюдение сроков - мерзімді сақтамау
не соответствующий общей тенден ции - ортақ үрдіс-
ке сай келмейтін

не срочный процент - мерзімсіз пайыз (ақша уағ да-
ла сыл ған мерзімнен бұрын алынса, мер зім дік жинақ 
салымы бойынша пайызды азайту) 

не требует ся утверждения - қуаттау қажет етілмейді
не участвующий в рас пределении дивидендов - 
диви дендтерді бөлуге қатыспаушы

неаккредитованный инвестор - тіркелмеген инвестор
неактивная ценная бу мага - бейактив бағалы қағаз
неактивные акции - бейактив акциялар (сау да-сат-
тық та, биржада не одан тыс жерде көп ұсы ны ла 
бер мейтін бағалы қа ғаз дар)

неактивные облигации - бейактив облигациялар 
(сауда-саттықта, биржада не одан тыс жерде көп 
ұсыныла бермейтін облигациялар)

неактивные ценные бумаги - бейактив ба ға лы қағаздар
неактивный депозит ный счет в банке - банк тегі бей-
актив депозиттік шот

неактивный кли ентский счет в брокерской конторе 
- клиенттердің брокерлік кеңседегі бейактив шоты

неактивный кли ентский счет в брокерской фирме - 
клиенттердің брокерлік фирмадағы бейактив шоты

“неактивный” пост - “бейактив” бекет, “актив емес” 
бекет, “енжар” бекет (Нью-Йорктегі бейактив акция-
лар сатылатын сауда бекеті)

неактивный рынок - бейактив нарық
неактивный рынок с боль шим разрывом между 
ценами про давца и покупателя - сатушы мен сатып 
алу шы ның бағалары арасында үлкен алшақтығы бар 
бейактив нарық

неактивный счет - бейактив шот, белсенді емес шот
неакцептованный - акцептелмеген (ризалық берілмеген)
неакцептованный век сель - акцептелмеген вексель
неакцептованный чек - акцептелмеген чек
неакцио нерное кредитное учреждение - бейакцио-
нер лік кредит мекемесі

неакционерные кредитные корпорации - бейакцио-
нерлік кредит корпорациясы

неакционерный - бейакционерлік, акцио нер лік емес 
(жекеше кəсіпкер жүргізетін бизнес мəртебесі; ак-
цио нер лік компания ретінде тіркелмеген се рік тес тік)

неакционерный банк - бейакционерлік банк
неакционерный бизнес - бейакционерлік бизнес
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неамортизированная стоимость - амор ти за ция  лан  ба-
ған құн (1. негізгі қордың амортизация шегерілгеннен 
кейінгі сатып алу құны; 2. негізгі қордың амортиза-
ция ше ге рі ліп, қайта бағаланғаннан кейін ұйым есеп-
те ме сін де көрсетілген құны)

неаморти зированные дисконты по проданным об-
лигациям - сатылған облигациялар бойынша амор-
ти за ция лан баған сыйлықақы

неамортизирован ный дисконт по облигации - обли-
гация бойынша амортизацияланбаған дисконт

неассигнованный - каражаттандырылмаған
небанк - банкке жатпайтын, бейбанк
небанковская деятельность - бейбанктік қызмет
небанковская дочер няя компания - бей банк тік енші-
лес компания

небанковская кредитная организация - бей банктік 
кредит ұйымдары

небанковская операция - бейбанктік операция
небанковские банки - банкке жатпайтын банктер, бей-
банк банктер (1. сауда-өнеркəсіптік монополияның 
несие-қаржы бөлімшелері; 2. не чек шоттарын жүр-
гі зу бойынша не несие беру бойынша қаржы қыз ме-
тін көрсетуші фирмалар)

небанковские дочерние компании - бей банк тік енші-
лес компаниялар

небанковские операции - бейбанктік операциялар
небанковские финансовые институты - бей банктік 
қаржы институттары

небанковские финансовые продукты - бей банктік 
қаржы өнімдері

небанковские финансовые учреждения - бей банктік 
қаржы мекемелері

небанковский - бейбанктік
небанковский депозитный институт - бей банк тік 
депозиттік институт

небанковский институт - бейбанктік институт, банкіге 
жатпайтын институт

небанковский институт, находящийся в собственно-
сти небанковской компании - бейбанктік компа ния-
ның меншігіндегі бейбанктік институт

небанковский участ ник - бейбанктік қатысушы
небанковский финансовый посредник - бейбанктік 
қаржы делдалы

небанковское предприя тие - бейбанктік кəсіпорын
небанковское финан сирование - бейбанктік қаржы-
лан дыру

небанковское финансовое учреждение - бейбанктік 
қаржы мекемесі

небанков ское финансово-кредитное учреждение - 
бейбанктік қаржы-несие мекемесі

небиржевой - бейбиржалық, биржалық емес, биржа-
дан тыс (1. тізімге енгізілмеген, ұйымдастырылған 
биржалардың сауда-саттығына ұсынылмаған ба-
ға лы қағаздар; 2. бағалы қағаздар бойынша мəміле 
биржада емес, акция мен облигация делдалдарын 
жал ғас тыратын телефон, компьютерлік байланыс 
арқылы белгіленетін нарық)

неблагоприятная ин формация - қолайсыз ақпарат
неблагоприятная конъюнктура - қолайсыз жағдаят
неблагоприятная тенденция экономического разви-
тия - экономикалық дамудың қолайсыз үрдісі

неблагоприят ное состояние рынка - нарық тың қо-
лай сыз жай-күйі

неблагоприятное финансовое положение - қолайсыз 
қаржылық жағдай

неблагоприят ные условия торговли - сауда ның қо-
лай сыз жағдайы

неблагоприятный баланс - қолайсыз теңгерім (сауда 
теңгерімінің не төлем теңгерімінің тапшылығы)

неблагородный металл - бейасыл металл
небольшая высокоспециализированная брокерская 
фирма - жоғары маман дан ды рыл ған кішкене бро кер-
лік фирма

небольшая наличная сумма - кішкене қолма-қол сома
небольшая отсрочка рас четов по сделке - мəміле бо-
йынша есеп айырысу мерзімін кішкене ұзарту

небольшая часть выпуска облигаций - облигациялар 
шығарылымының шағын бөлігі

небольшое падение цены в рамках общей повыша-
тельной тенденции - жалпы жо ға ры лау үрдісі шең-
бе рін де бағаның кішкене құлдырауы

небольшое повышение или по нижение цены - баға-
ның кішкене жоғарылауы немесе төмендеуі

небольшой счет в банке - банктегі кішкене шот
небрежность - салдыр-салақтық, ұқыпсыздық, нем құ-
рай ды лық (абай болу, сақ болу мін дет те ме сін бұзу 
мүд де сі сақталуға тиіс тұл ға ға зиян келтіретін аза-
мат тық құқық бұзушылық)

небрежность при исполнении обязанностей - мін дет-
тер ді орындаудағы салдыр-салақтық

небывало низкая цена - бұрын-соңды болма ған төмен 
баға

невалютированный полис - валюталан ды рыл ма ған 
полис (сақтандырылатын мүд де нің сақтандыру со-
масы көрсетілмеген полис)

“невесты войны” - “соғыс бойжеткендері” (қару-жа-
рақ шығаратын компаниялардың бағалы қағаздары)

невзысканные проценты - өндіріп алынбаған пайыздар
невзысканный - өндіріп алынбаған
невзыскиваемая ссуда - өндіріп алынбайтын несие
невзыскиваемый кре дит - өндіріп алынбайтын кредит
“невидимая нога” - “елеусіз аяқ”, “көзге көрінбейтін 
аяқ” (адамдар еркін жүріп-тұруға мүмкіндік жа сал-
ған елде жергілікті билік органдары жасаған жағ-
дай лар, табыс пен салық тұрмыс үшін қолайлырақ 
аймақтарға ұмтылып, “аяғымен дауыс беретін”, 
яғни “жүрген аяққа жөргем ілінетін” жағдай) 

“невидимая рука” - “елеусіз қол”, “көзге көрінбейтін 
қол” (еркін нарықтағы сатушылар мен сатып алу-
шы лар дың мүдделерін үйлестіру жөніндегі əрекет) 

“невидимая рука провидения” - “көзге кө рін бейтін 
көріпкел қол” 

“невидимая торговля” - “елеусіз сауда”, “ға йып сау-
да” (қызмет көрсету импорты мен экспорты)
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невидимые активы - көзге көрінбейтін ак тивтер
“невидимые” операции - “көзге көрінбейтін” опера-
циялар, “елеусіз” операциялар, “ғайып” операциялар

невидимый баланс - көзге көрінбейтін теңгерім, елеу-
сіз теңгерім (төлем теңгерімі; сақтандыру, банк 
операциялары, кеме қа ты на сы, туризм сияқты қыз-
мет көр се  ту мен байланысты мəмілелердің нə ти же-
ле рі көрсетілетін елдер арасындағы есеп айырысу 
теңгерімі)

невладеемое имущество - иеленбейтін мүлік
невмешательство - араласпаушылық, қол сұқ пау шы-
лық (үкімет бизнеске, эко но ми ка лық істерге барын-
ша аз араласуы тиіс деген доктрина)

невозврат - қайтармау (ақша туралы)
невозврат авансов - авансты қайтармау
невозврат кредитов - кредитті қайтармау
невозвратность - қайтарылмайтындық
невозвратность кредита - кредиттің қай та рыл-
майтындығы

невозвратные издержки - қайтарылмайтын шығын 
(кəсіпорынның банкроттық кезінде жоғалтатын 
шығыны)

невозместимая сумма - орны толтырылмайтын сома
невозможность выполнения - орындаудың мүмкін 
еместігі

невозможность исполнения - атқарудың мүмкін емес-
ті гі (азаматтық құқықта - борышқордың мін дет-
те ме де көзделген əрекетті орындауының мүмкін 
еместігі)

невозможность исполнить обязательство - міндетте-
ме ні орындаудың мүмкін еместігі

невоз местимый - орны толтырылмайтын 
не возмещаемый деньгами - ақшамен орны толтырыл-
майтын

невозобновляемая кредитная линия - жаңа лан бай-
тын кредит желісі

невозобновляемый аккредитив - жаңа лан байтын ак-
кредитив

невольный андеррайтер - еріксіз андеррайтер (тір-
кел ме ген бағалы қағаздарды сатып алып, тіркелу 
куə лігінсіз көпшілікке сатуға ұсынушы тұлға не кор-
порация)

невосполнимость - орны толмас, орны тол мастық
невостребованные вклады - сұралмаған салым ақша, 
талап етілмеген салым ақша, іздеусіз салым ақша

невостребованные дивиденды - талап етіл меген ди-
видендтер

невостребованные остатки - талап етілмеген (сұ рал-
ма ған) қалдықтар

невостребованные фонды - талап етілмеген қорлар
невостребованный дивиденд - талап етіл ме ген диви-
денд

невыгодные про центы - тиімсіз пайыздар
невыгодный - тиімсіз
невыдвижение возражений - наразылық біл дірмеу
невыкупаемый - сатып алынбайтын (қа рыз хат туралы)
невыкупленные акции - сатып алынбаған акциялар

невы плата - төленбеу, төлемеу
невыплата дивидендов - дивидендті төлемеу
невыплата долговых обязательств - борыш керлік 
міндеттеменің төленбеуі

невыплата ссуды - несиені төлемеу
невыплаченные дивиденды - төленбеген дивиденд
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 - келісім-
шарт міндеттемелерін орындамау

невыполнение обязан ностей - міндеттерді орындамау
невыполнение обязанностей должником - борышкер-
дің міндеттерді орындамауы

невыполнение обязательств - міндеттеме лер дің 
орындалмауы, міндеттемелерді орындамау

невыполнение обязательств дебитором - дебитордың 
міндеттемелерді орындамауы

невыполнение обяза тельств должником - борышкер-
дің міндеттемелерді орындамауы

невыполнение обязательств корпорацией перед 
владельцами ее ценных бумаг - корпорацияның өзі-
нің бағалы қағаздарын иеленушілер алдында мін дет-
те ме лер ді орындамауы

невыполнение обязательств по контракту - келісім-
шарт бойынша міндеттемелерді орындамау

невыполнение обязательств по поставке - жеткізілім 
бойынша міндеттемелерді орындамау 

невыполнение обязательств по ссуде - несие бойын-
ша міндеттемелерді орындамау

невыполнение одного кре дитного соглашения, авто-
матически ведущее к невыполнению другого - бір 
кредит келісімінің екінші кредит келісімінің орындал-
мауына өзінен-өзі апарып соқтыратын орындалмауы

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 дол говое обязательство - орындал ма-
ған борышкерлік міндеттеме

невыполненное обязательство по контракту - келі-
сім шарт бойынша орындалмаған міндеттеме

невыполненные обя зательства - орын дал ма ған мін-
дет темелер

невыполнимый - орындалмайтын
невыпущенная часть уставного акционерного капи-
тала - жарғылық акционерлік ка пи тал дың шы ға рыл-
ма ған бөлігі

невыпущенный акционерный капитал - шы ға  рыл -
маған акционерлік капитал (ком па ния ның атаулы ак-
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цио нер лік капиталы мен шығарылмаған акцио нер лік 
капиталы ара сын да ғы айырма)

невыясненные поступления в бюджет - бюджетке 
анықталмаған түсім

негарантированное поручение - кепілдіксіз тапсырма, 
кепілдік берілмеген тапсырма

негарантированное распоряжение брокеру - делдал-
ға кепілдіксіз өкім

негарантированный заем - кепілдіксіз қарыз
негарантированный кредит - кепілдік берілмеген 
кредит

негарантированный частный долг - кепіл дік сіз жеке 
қарыз (елдің мемлекеттік ме ке ме сі берген өтеу ке-
піл ді гі жоқ жекеше сек тор дың сыртқы бо рыш қор-
лық міндет те ме сі)

негативная дуга доходов - кірістің жағымсыз доғасы 
(қысқа мерзімді несие мөлшерлемесі ұзақ мерзімді 
несие мөлшерлемесінен жоғары болатын əдеттен 
тыс жағдай)

негативная картотека - жағымсыз картотека
негативная кривая доходов - кірістің жағым сыз 
ауытқымасы 

негативная наклон ная кривая доходности - табыс-
ты лықтың жағымсыз көлбеу қисығы

негативная реальная процентная ставка - жағымсыз 
нақты пайыздық мөлшерлеме

негативная чистая стоимость бизнеса - биз нес тің 
жа ғым сыз таза құны (ұйымның мін дет те ме ле рі ак-
тив те рі нен асып түсетін құны)

негативное ипотечное обязательство - келең сіз ипо-
те калық міндеттеме

негативное обязательство - келеңсіз міндеттеме
негативное под тверждение - келеңсіз растама
негативное покрытие - жағымсыз өтем
негативное списание - жағымсыз есептен шығару
негативный “левередж” - жағымсыз “левередж” (қа-
рыз қаражатын тартуға жұм са ла тын шығын осы 
амалдан түсетін табыс тан асып түсетін жағдай)

негативный капитал - жағымсыз капитал (компания 
берешегінің оның мүлкінен асып түсуі)

негативный перенос - жағымсыз көшірім (бағалы 
қа ғаз дарды қаржыландыруға жұм сал ған ақшаның 
құны осы бағалы қа ғаз дар дың пайдалылығынан асып 
түсуі)

негативный подоходный налог - жағымсыз табыс 
са лы ғы, келеңсіз табыс салығы (дамыған елдерде та-
быс салығының тетігін пайдалана отырып, қайыр-
шы лық деңгейіндегі адамдар мен отбасыларына қар-
жы көмегін қамтамасыз ету жүйесі)

негативный процент - жағымсыз пайыз (банк де по-
зит тік шоттағы қолма-қол ақша үшін өндіріп ала-
тын пайыз)

негативный рабочий капитал - жағымсыз жұмыс ка-
питалы (фирманың ағымдағы бо рыш қор лық мін дет-
те ме сі нің оның ағымдағы активінен асып түсуі)

негативный спрос - жағымсыз сұраныс
негативный фактор - жағымсыз фактор 

негативный флоат” - “жағымсыз флоат” (инкассация 
үдерісінде тұрған қаражаттың чектермен берілген 
сомасы)

негибкая цена - икемсіз баға
негибкий капитал - икемсіз капитал
негибкость - икемсіздік
негибкость цен - бағаның икемсіздігі
негодность - жарамсыздық
неголосующие акции - дауыс құқығын бер мей тін ак-
циялар (жалпы дауыс құқығын бермейтін шектеулі 
акциялар)

неголосующие привилегированные акции - дауыс 
құқығын бермейтін артықшылықты акциялар

негосударственная задолженность - беймем ле кеттік 
берешек

негосударственная пенсия - беймемлекеттік зей нет-
ақы (азаматқа беймемлекеттік зейнетақы қорынан 
төленетін зейнетақы)

негосударственная форма собственности - беймемле-
кеттік меншік нысаны

негосудар ственные организации, регулирую щие 
торговлю ценными бумагами - бағалы қағаздармен 
сауданы реттеуші беймемлекеттік ұйымдар

негосударственные страховые организации - бей-
мем лекеттік сақтандыру ұйымдары

негосударственные структуры - беймемлекеттік құ-
ры лымдар

негосударственный заем - беймемлекеттік қарыз
негосударственный пенсионный фонд - бей мем ле кет-
тік зейнетақы қоры (са лым шы лар дың немесе қа ты-
су шы лар дың ақ ша лай қа ра жа тын шо ғыр лан ды рып, 
олар ға ес кер тіл ген мерзімде жəне белгілі бір шарт-
тар орын дал ған да зейнетақы тө лем де рін тө лей тін 
ком мер ция лық немесе бей ком мер ция лық ұйым)

негосударственный сектор экономики - экономика-
ның беймемлекеттік секторы

негоциабельный депозитный сертификат - негоциат-
тық депозиттік сертификат (ірі со ма да ғы депозиттік 
сертификат)

негоциабельный документ - негоциаттық құжат (бел-
гі лі бір ақша сомасын сөзсіз төлеу жөніндегі ордер 
не уəде)

негоциабельный ордер изъятия - него циат тық өн ді-
ріп алу ордері (банк не несие ұйымы беретін өндіріп 
алу билеті)

негоциация - негоциация (халықаралық саудадағы сау-
да немесе делдалдық)

негоциация тратт - тратталарды сатып алу (халық ара-
лық есеп айырысуда: аударма вексельдерді сатып алу)

недатированные ценные бумаги - күні көр се тіл ме-
ген бағалы қағаздар (өтелу мер зі мі көр се тіл ме ген 
мемлекеттік бағалы қа ғаз дар) 

недвижимое имущество - жылжымайтын мүлік
недвижимое наследуемое имуще ство - мұ ра ға қал ды-
ры ла тын жылжымайтын дүние-мүлік

недвижимость - жылжымайтын мүлік (жыл жы  май-
тын меншік; ипотекалық ке піл зат тың мөлшері; 
жылжымайтын мүлікпен сауда)
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недвижимость заложенная - кепілге қойылған жыл-
жымайтын мүлік 

недвижимость, принадлежащая банку - банкіге тие-
сі лі жылжымайтын мүлік

недееспособность - іс-əрекетке қабілетсіздік, əрекет 
етуге қабілетсіздік (азаматтың өз жағдайының 
ерек шеліктері себепті, жасына, басқа да себептерге 
байланысты өзінің азаматтық құқықтарын іске 
асы ру дың мүмкін еместігі) 

недееспособность в страховании - сақтан ды руда 
əрекет етуге қабілетсіздік 

недееспособность заемщика - қарызгердің əрекет ету-
ге қабілетсіздігі

недействительная сделка - жарамсыз мəміле (заң на-
ма лық актілерге сай келмейтін немесе оларда бел гі-
лен ген нысан бұзылып жасалған мəміле)

недействительное пла тежное поручение - жарамсыз 
төлем тапсырмасы

недействительность - күші жоқтық, жа рам сыз дық, 
қолданылмайтындық (бірдеңені жарамсыз деп, қан-
дай да болсын салдары жоқ деп тану)

недействительность договора - шарттың қол да ныл-
май тындығы 

недействительность контракта - ке лі сім шарт тың 
қол данылмайтындығы 

недействительность паспорта - паспорттың жарам-
сыз дығы 

недействительность патента - патенттің жарам сыз-
ды ғы

недействительность сделки - мəміленің күші жоқ ты ғы
недействительность сделки юридического лица, вы-
ходящей за пределы его правоспособности - заң ды 
тұлғаның құқық қа бі ле ті ше гі нен шыққан мə мі ле сі-
нің күші жоқтығы

недействительность сделки, совершенной под влия-
нием заблуждения - адасып жасасылған мəміленің 
күші жоқтығы

недействительный - жарамсыз
недействительный аккредитив - жарамсыз аккредитив
недействительный договор страхования - күші жоқ 
сақтандыру шарты

недействующая ссуда - қолданыста жоқ несие
недействующие ак тивы - қолданыста жоқ активтер
недействующий - қолданыста жоқ, қолда ныл майтын
неделимая ипотека - бөлінбейтін ипотека
неделимый аннуитет - бөлінбейтін аннуитет (мұ ра гер-
лер арасында одан əрі бөлінуге жатпайтын табыс)

неделимый капитал - бөлінбейтін капитал
неделимый предмет - бөлінбейтін зат
неделимый фонд - бөлінбейтін қор
недельная ссуда - апталық несие
недельный заказ - апталық тапсырыс 
недельный заказ на покупку или продажу акций 

- акцияларды сатып алуға немесе сатуға апталық тап-
сырыс 

неденежные активы - ақша емес активтер, ақшасыз 
активтер

неденежные документы, подле жащие инкассирова-
нию - инкассолауға жататын ақшасыз құжаттар

неденежные долгосрочные активы - ақшасыз ұзақ 
мерзімді активтер (бизнес операцияларында пайда-
ланылатын, қайта сатуға жатпайтын, қызмет 
көр се ту мерзімі бір жылдан асатын, құны шығынға 
кө ше тін активтер) 

неденежные опера ции - бейақша операциялары, ақша-
сыз операциялар

неденежный - ақша емес
недепозитное обяза тельство - бейдепозиттік мін дет-
теме

недиверсификационная инвестиционная компания 
- əртараптандырылмаған ин вес ти ция лық компания

недиверсифицируемый риск - əртарап тан ды рыл май-
тын тəуекелдік 

недифференцированный - сараланбаған
недифференцированный маркетинг - сара лан баған 
маркетинг

недоамортизация - кем тозымпұл, жеткіліксіз тозымпұл
недобор - кем жиналу, жетімсіздік
недобор данных - деректердің кем жиналуы, дерек тер-
дің жетімсіздігі

недобор налогов - салықтардың кем жиналуы, салық-
тар дың жетімсіздігі

недобор налогов на прибыль - табыс са лық та ры ның 
кем жиналуы, табыс салықтарының жетімсіздігі

недобор подписки на акции - акцияларға жа зы лудың 
жетімсіздігі

недобросовестная конкуренция - жосықсыз бəсеке, 
арамы бəсеке

недобросовестная реклама ценных бумаг - бағалы 
қағаздардың жосықсыз жарнамасы

недобросовестная эмиссия - жосықсыз эмиссия, арам-
залық эмиссия (бағалы қағаздар эмиссиясының заң-
мен белгіленген рəсімін бұзу əрекеті)

недобросовестное удовлетворение требований кре-
диторов - несиегерлердің талаптарын адал қа на ғат-
тан дыр мау, несиегерлердің талаптарын жосықсыз 
қанағаттандыру

недобросовестность - арамдық, арамылық, арамзалық
недобросовестный - арамза, арамы
недоверие - сенімсіздік
недоверие взаимное - өзара сенімсіздік
недовольство - наразылық
недоимка - бересі (мезгілінде төленбеген салық, мін-
дет  ті төлем)

недоимка налоговая - салықтық бересі
недоимка по процентам - пайыз бойынша бересі
недоимка страховых платежей - сақтандыру төле мі-
нің бересісі

недоимки по налогам - салықтар бойынша бересі
недоимки по обязательным платежам - міндетті тө-
лем дер бойынша бересі

недоимщик - салық төлемеген адам, бересілі адам, кем 
төлеуші

недоимщик злостный - қасақана кем төлеуші
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недокументированный - құжатталмаған
недокументиро ванный вексель - құжаттал маған век-
сель

недолжное влияние - орынсыз ықпал (біреуді тиімсіз 
шартқа қол қоюға заңсыз қыстау)

недолларовые облигации, выпущенные иностран-
цами на внутреннем рынке США - АҚШ-тың ішкі 
нарығында ше тел дік тер шығарған бейдолларлық об-
лигациялар

недооцененная валюта - жете бағаланбаған валюта
недооценка ценных бумаг - бағалы қағаз дар ды 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
недоразмещение - жете таратпау
недоразмещение эмиссии на рынке - нарықта эмис-
сияны жете таратпау

недоразумение - түсінбестік
недостатки управления экономикой - экономиканы 
басқарудағы кемшіліктер

недостаток - жетімсіздік, жетіспеушілік, кем шығу; 
кем ші лік, кемістік (тауардың, орындалған жұ мыс-
тың, көрсетілген қызметтің міндетті стандарт 
талаптарына, шарт талаптарына не қойылатын 
та лап тар ға, сондай-ақ дайындаушы, орындаушы, 
сатушы ұсынған тауар, орындаған жұмыс, көр-
сет кен қызмет туралы ақпаратқа жекелеген сай 
келмеуі) 

недостаток выручки - түсімнің жетіспеушілігі
недостаток данных - деректердің жетіспеушілігі
недостаток денег - ақшаның жеткіліксіздігі
недостаток денег в обращении - айналыстағы ақша-
ның жетімсіздігі

недостаток имущества - мүліктің жетімсіздігі
недостаток инвестиций - инвестицияның жетіспеу ші-
лігі

недостаток иностранной валюты - шетелдік валюта-
ның жетіспеушілігі

недостаток капитала - капиталдың жеткілік сіздігі
недостаток кассовой наличности - кассалық қолма-
қол ақшаның жеткіліксіздігі

недостаток кредита - несиенің жеткіліксіздігі
недостаток наличности - қолма-қол ақшаның жетіс-
пеу шілігі

недостаток наличных средств - қолда бар қаражаттың 
жетіспеушілігі

недостаток обеспечения - қамсыздандырудың жеткі-
лік сіздігі

недостаток работы - жұмыстың кемшілігі
недостаток собственных оборотных средств - мен-
шік ті айналым қаражатының жет кі лік сіз ді гі

недостаток сбереже ний - жинақ ақшаның жеткі лік сіз-
ді гі

недостаток спроса - сұраныстың жетіспеушілігі

недостаток средств - қаражаттың жеткіліксіздігі
недостаток средств на резервных счетах - сақтық 
шотындағы ақшалай қаражаттың жеткіліксіздігі

недостаток средств на счете - шоттағы қаражаттың 
жеткіліксіздігі (чектегі жазу)

недостаточная капитализация - жеткіліксіз капитал-
дандыру

недостаточная маржа - жеткіліксіз маржа
недостаточ ное покрытие - жеткіліксіз өтем 
недостаточное покрытие чека - чектің жеткіліксіз 
өтемі 

недостаточность сбережений - жинақ ақша ның жеткі-
ліксіздігі

недостаточность собственных средств - меншікті 
қаражаттың жеткіліксіздігі

недостаточность спроса - сұраныстың жеткіліксіздігі
недостаточный аванс - жеткіліксіз аванс, жеткіліксіз 
алғытөлем

недостача - жетімсіздік, жетпеушілік, кем шығу 
(тауар-материалдық құндылықтар мен ақшалай 
қаражатты түгендеу нə ти же сі: түгендеме тізім 
бойынша нақты де рек тер дің есептік тізімнің 
деректерінен кем шығуы)

недостача в кассе - кассадағы жетіспеушілік
недостача денежная - ақшаның жетіспеушілігі
недостача денежных средств - ақшалай қара жаттың 
кем шығуы

недостача имущества - мүліктің кем шығуы
недостоверная реклама - өтірік жарнама (шындыққа 
сай келмейтін мəліметтері бар жарнама)

недофинансирование - жете қаржыландырмау, кем 
қаржыландыру

недофинансирование расходных статей - шығыс бап-
тарын жете қаржыландырмау

недочет - кем шығу, жетіспеушілік, кемесеп, кем 
есептеу

нежелательный риск - ұнамсыз тəуекел (ин вестор 
өзіне қабылдағысы келмейтін тəуекел дəрежесі)

незавершенные расчеты по зачету - есепке алу бо-
йынша аяқталмаған есеп айырысу

независимая аудиторская проверка - тəуелсіз ауди-
тор лық тексеру

независимая оценочная компания - тəуелсіз бағалау 
компаниясы

независимая печать - тəуелсіз баспасөз
независимая страна - тəуелсіз ел
независимая экспертная оценка - тəуелсіз са  рап  та ма-
лық бағалау

независимое налогообложение - тəуелсіз са лық салу 
(өзіндік салық салу жүйесі)

независимость - тəуелсіздік
независимость валютной системы от иностранных 
валют - валюта жүйесінің шетел валюталарына тə-
уел сіздігі

независимость взаимная - өзара тəуелсіздік
независимость внешняя - сыртқы тəуелсіздік
независимость личная - жеке басылық тəуелсіздік
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независимость экономическая - экономи ка лық 
тəуелсіздік

незави симые 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 вневедомственный финансовый кон-
троль - идарадан тыс тəуелсіз қаржы бақылауы

независимый посредник - тəуелсіз делдал
независимый регистратор - тəуелсіз тіркеуші
независимый спрос - тəуелсіз сұраныс
независимый финансовый консультант - тəуелсіз 
қаржы кеңесшісі

незаемные резервы - қарызға жатпайтын сақтық 
қорлар

незаконная банковская деятельность - заңсыз банк 
қызметі

незаконная брокерская практи ка побуждения кли-
ента совершать ненужные сделки для увеличения 
комиссионных - клиентті комиссиялық сый ақы ны 
кө бей ту үшін керексіз мəміле жасауға ын та лан ды ру-
дың заңсыз брокерлік практикасы

незаконная брокерская фирма - заңсыз делдалдық 
фирма

незаконная деятельность - заңсыз қызмет, заңсыз 
əрекет

неза конная операция брокера, соверша ющего сдел-
ку за счет клиента - клиент есебінен мəміле жасау-
шы брокердің заңсыз операциясы

незаконная практика за ключения фондовым броке-
ром сде лок за свой счет до исполнения при казов 
клиентов - қор брокерінің клиенттің бұйрықтарын 
орындаудан бұрын өз есебінен заңсыз мəміле жасауы 
практикасы 

незаконная преференция - заңсыз пұрсаттылық
незаконная сделка - заңсыз мəміле
незаконная сделка менеджеров и директоров ком-
пании с ценными бумагами на основе внутренней 
ин формации - компания менеджерлері мен ди рек-
тор ла ры ның ішкі ақпарат негізінде бағалы қа ғаз дар-
мен жасаған заңсыз мəмілесі

незаконное лишение владения недви жимостью - 
жылжымайтын мүлікті иеленуден заңсыз айрыу

незаконное получение кредита - заңсыз кредит алу
незаконное принятие брокером приказов на покуп-
ку цен ных бумаг до окончания регистрации займа 
- қа рыз ды тіркеу аяқталғанға дейін бағалы қа ғаз дар-
ды сатып алуға бе ріл ген бұйрықтарды брокердің заң-
сыз қабылдауы

незаконное присвоение средств - қаражатты заңсыз 
иемдену 

незаконное распоряжение чужой собственностью - 
біреудің меншігін заңсыз иелену

незаконность - заңсыздық

незаконные биржевые действия - биржаның заңсыз 
əрекеті

незаконные валютные операции - заңсыз валюталық 
операциялар

незаконные операции на то варной бирже - тауар 
бир жасындағы заңсыз операциялар

незаконные операции с ценными бумагами на осно-
ве внут ренней информации о деятельности ком-
пании-эмитента - эмитент-компанияның қызметі 
туралы ішкі ақпарат негізінде бағалы қағаздармен 
жа сал ған заңсыз операциялар

незаконный дивиденд - заңсыз дивиденд
незаконный кредит - заңсыз кредит
незаконченность - аяқталмағандық
незаконченный - аяқталмаған
незаложенный - кепілге қойылмаған (мүлік туралы)
незаполнен ный - толтырылмаған (құжат туралы)
незаполненный чек - толтырылмаған чек (иеленуші 
қол қойған, бірақ сома көр се тіл ме ген, оны чек алу-
шы ның өзі қоятын чек)

незаработанная премия - аққұла сыйлықақы 
(қайта сақтандыру сыйлықақысының қол да ны лу 
мерзімі өте қоймаған сақтан ды ру полисі үлесінде 
көрсетілген бөлігі) 

незаработанное прираще ние - аққұла өсім
незаработанный дисконт - аққұла дисконт
незарегистрированный - тіркелмеген
незарегистрирован ный банк - тіркелмеген банк
незасвидетельствованный - куə лан ды рыл маған
незасекреченный - құпияландырылмаған
незастрахованный - сақтандырылмаған
незастрахованный опцион - сақтандырыл ма ған опцион
незащищенность - қорғалмағандық
незащищенный - қорғалмаған
“незнание закона не есть оправдание” - “заңды біл-
меу ақталу емес” (Рим құқығының тұжырымы: заң-
сыз келісімшарт жасасқан тұлға мұндай мəміленің 
заң сыздығын білмеуін ақталу ретінде ұсына алмайды)

незначительная скидка - болмашы шегерім
незначительное изменение цен на бирже - биржадағы 
бағаның болмашы өзгеруі

незначительный долг - болмашы борыш
неизбежное изменение цены - бағаның сөзсіз өзгеруі
неизбежность - болмай қоймайтындық
неизбежность падения цен - баға құлдырауы ның бол-
май қоймайтындығы

неизбежный - болмай қоймайтын
неизменность - өзгермейтіндік
неизменность методов учета - есеп əдістері нің өзгер-
мейтіндігі 

неизменные цены - өзгермес баға
неизменный - өзгермейтін (баға туралы)
неизменяемость - өзгермейтіндік
неизмеримый риск - өлшеусіз тəуекел (қатер)
неизрасходованный - жұмсалмаған
неимение исполнительной силы - ат қа ру шы лық кү-
ші нің болмауы



433 НЕИ-НЕК

неимение обратной силы - кері күшінің болмауы
неимение шансов - мүмкіндіктері болмау
неименная облигация - атаусыз облигация
неименная облигация с купоном из двух частей, 
одна из которых твердо фиксирована, а вто рая 
зависит от полученной прибыли - бірі бекем тия-
нақ тал ған, ал екіншісі алынған пайдаға тəуелді екі 
бө лік тен тұратын купонды атаусыз облигация

неимущий - жоқ-жітік, жарлы, ауқатсыз, дəу лет сіз, 
кем бағал (қоғамның неғұрлым қам сыз дан ды рыл ма-
ған жігіне жататын адам)

неинвестированные деньги - инвестиция лан баған 
ақша

неинвестиционная соб ственность - бейин вес ти ция-
лық меншік

неиндексированный - индекстелмеген
неиндексированный заем - индекстелмеген қарыз
неиндоссированные коммерческие бумаги - индоссо-
лан баған коммерциялық қағаздар

неиндоссированные ценные бумаги - индоссо лан ба-
ған бағалы қағаздар

неиндоссированный - индоссоланбаған
неинкассированные пла тежные документы - инкас-
со ланбаған төлем құжаттары

неинкассированные средст ва - инкассолан баған 
қаражат

неинкассируемые дебиторские счета - инкассолан-
байтын дебиторлық шоттар

неисламские финансовые институты - бей ис лам дық 
қаржы институттары

неисламский банк - бейисламдық банк
неисполнение - орындамау
неисполнение бюджета - бюджеттің атқа рыл мауы
не исполнение 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 ба-
бын дағы міндеттерін орындамау

неисполнение условий займа - қарыз шарттарын 
орындамау

неиспользование - пайдаланбау
неиспользование патента - патентті пайдаланбау
неиспользование права - құқықты пайдаланбау
неиспользованный кредит - пайдаланыл ма ған кредит
неиспользованный опци он, срок которого истек - 
мерзімі өткен пайдаланылмаған опцион

неиспользуемые деньги - пайдаланылмайтын ақша
неиспользуемый депозит - пайдаланылмайтын депозит
неиспользуемый капитал - пайдаланылмайтын капитал
неисправность должника - борышкердің түзел мей-
тіндігі

неисправный долг - түзелмейтін борыш 
неисправный должник - ұқыпсыз борышқор 
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
неиссякаемый запас - сарқылмас қор
“неисчезнувшие издержки” - “жоғалмаған шығын”
неисчерпаемое богатство - сарқылмас байлық
нейтральность денег - ақшаның бейтарап тығы
нейтральные деньги - бейтарап ақша
нейтральный - бейтарап (қаржы нарығына қатысу-
шы ның жайғасымы туралы)

некалендар ный финансовый год - бейкүн тізбелік 
қаржы жылы

некапитализированная часть собственных средств 
компании, приобретенная при ее поглощении - 
компанияның меншікті қаражатының оның жұтылуы 
кезінде сатып алынған капиталдандырылмаған бөлігі

некачественные ссуды - сапасыз несие
неквалифицирующий акционный опцион - білік ті-
лік ке сай келмейтін акциялық опцион

неклиринговый - бейклирингілік
неклиринговый член биржи - биржаның бейклирин-
гі лік мүшесі

неконвертируемая валюта - айырбасталмайтын ва-
люта (бір елдің шегінде ғана қолданылатын, шетел 
валютасына айырбасталмайтын ұлттық валюта)

неконвертируемость - айырбасталмайтындық
неконвертируемость валюты - валютаның айырбас-
тал майтындығы

неконвертируемые банкноты - айырбасталмайтын 
банкноттар

неконвертируемые бумажные деньги - айыр бас тал-
май тын қағаз ақша (алтынға айыр бас тауға кел мей-
тін қағаз ақша)

неконвертируемые долговые обязательства - айыр-
басталмайтын борыш мін дет те ме лері

неконвертируемые облигации - айырбасталмайтын 
облигациялар

неконвертируемый - айырбасталмайтын (қағаз ақша 
туралы)

неконкурентная заявка - бəсекесіз өтінім
неконкурентная заявка на рынке государственных 
краткосрочных бескупонных облигаций - мем ле-
кет тік қысқа мерзімді бейкупондық облигациялар на-
ры ғын да ғы бəсекесіз өтінім

неконкурентное предло жение - бейбəсеке ұсыныс
неконкурентоспособность - бəсекеге қабі летсіздік
неконкурентоспособный - бəсекеге қабілетсіз
неконсолидированный - топтастырылмаған
неконсолидированный долг - топтастырыл ма ған 
борыш

неконституционный - бейконституциялық, конститу-
циялық емес

неконтролируемые доходы - бақылауға алынбайтын 
табыс
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неконтролируемые факторы - бақылауға алынбай тын 
факторлар

неконтрольный пакет акций - акциялардың бақылан-
байтын пакеті

некоординированный - үйлестірілмеген 
некорпоративные заемщики - бейкорпоративтік қа-
рыз герлер

некорпоративный вклад - бейкорпоративтік салым
некорпоративный сектор - бейкорпоративтік сектор
некотируемые акции - бағасы белгіленбейтін акциялар
некотируемые на основной бирже ценные бумаги 

- негізгі биржада бағасы бел гі лен бей тін бағалы қа ғаз-
дар (қор биржасының ресми баға белгіленімі па ра ғы-
на енгізілмеген ба ға лы қағаздар)

некотируемые ценные бумаги - бағасы белгілен бей-
тін бағалы қағаздар (бірде-бір қор биржасында ба ға-
сы белгіленбейтін бағалы қағаздар)

некотирующийся - бағамы белгіленбейтін (биржада)
некраткосрочные обяза тельства - қысқа мерзімді 
емес міндеттемелер 

некраткосрочный - қысқа мерзімді емес
некредитные банковские операции - бейкредиттік 
банк операциялары (банктің несие беруге жатпай-
тын, банк теңгерімінде көрсетілмейтін операция-
лары)

некредитные операции - бейкредиттік операциялар 
(комиссиялық алым алумен байланысты делдалдық 
операциялар: биржалық операциялар, валюта айыр-
бастау, т.б.)

некредитоспособность - кредит төлеуге қабілетсіздік
некредитоспособный - кредит төлеуге қабілетсіз
некредитуемые затраты незавершенного производ-
ства и полуфабрикатов собственного изготовле-
ния - аяқталмаған өндіріс пен өзі дайындайтын дүм-
біл дер дің кредит берілмейтін шығыны

некредитуемые материальные ценности - кредит 
берілмейтін материалдық құндылықтар

некредитуемый элемент - кредит берілмейтін элемент 
(несие берілетін объектінің несиелендірілуге тиіс 
емес бөлігі)

некумулятивные акции - шоғырландырыл май тын 
акциялар

некумулятивные привилегированные акции - шо-
ғыр ландырылмайтын артық шы лық ты акциялар

некумулятивный - шоғырландырылмайтын (ар тық-
шы лық ты акциялардың төленбеген дивидендтер 
жи нақ тал май тын шығары лы мын сипаттайтын 
термин)

некумулятивный дивиденд - шоғырланды рыл майтын 
дивиденд

некумулятивный метод исчисления налога - салық 
есептеудің шоғырландырылмайтын əдісі

нелегальное бегство капитала - капиталдың құпия 
бе зі нуі (шетелдік валюта түсімінің бір бөлігі ше-
телде қалдырылып, авансылық төлемдер жалған 
ке лі сім шарт тар бойынша ресімделіп, капитал мен 
та уар лар дың контрабандалық жолмен əкетілуі)

нелегальный - жария емес, құпия 
нелегальный (“черный”) рынок - құпия (“қара”) базар
нелегитимный - заңсыз
нелигитимный договор института страхового ом-
будсмана - сақтандыру омбудсманы институтының 
заң сыз шарты 

неликвидированное обременение - жойылма ған 
ауырт палық

неликвидированный иск - жойылмаған қуыным
неликвидность - өтімсіздік (1. өтімділіктің жоқ ты-
ғы; 2. міндеттемені уақытында орындауға мүм кін-
дік тің жоқтығы)

неликвидные активы - өтімсіз активтер
неликвидированный - өтелмеген 
неликвидированный долг - өтелмеген борыш 
неликвидные ценные бумаги - өтімсіз бағалы қағаздар
неликвидный фонд - өтімсіз қор
неликвид(ы) - өтімсіз заттар(тар) (1. қар жы да: ағым-
да ғы борыштары мен мін дет те ме  ле рін төлеуге 
қа ра жа ты жетпейтін фирма; 2. инвестицияда: 
нақ ты ақшаға ер кін айырбасталмайтын ба ға лы қа-
ғаз дар; 3. бел сен ді түрде сауда жасауға кел мей тін, 
залал шек пей, бірден сатыла қоймайтын акциялар, 
облигациялар; 4. белсенді нарығы жоқ, сату үшін 
біраз уақыт қажет етілетін активтер)

нелимитированная чековая книжка - лимиттелмеген 
чек кітапшасы

нелимитируемые кредиты - лимиттелмейтін кредит
нелинейные системы - бейқалып жүйелер
неличный вклад на срок - жекебасылық емес мер-
зім дік салым (жеке адамға тиесілі емес мерзімдік 
салым)

немаркированный доход - таңбаланбаған табыс (ин-
вестициядан түскен таңбалы табысқа жатпайтын 
кез келген табыс)

нематериальные активы - бейматериалдық активтер
немедленная оплата на личными - дереу қолма-қол 
ақшамен төлеу

“немедленно исполнить или аннулировать” - “дереу 
орындалсын немесе күші жойылсын”

немедленно оплачиваемый - дереу төленетін
немедленное зачисле ние денег на счет - ақшаны шот-
қа дереу есептеу (чекті инкассолау кезінде)

немедленное снятие денег со счета - ақшаны шоттан 
дереу алу

немедленные выплаты - дереу төлеу, шұғыл төлемдер 
(шарт жасасылған бойда төлене бастайтын 
төлемдер)

немедленный платеж - дереу төленетін төлем
немедленный платеж на личными - дереу қолма-қол 
ақшамен төленетін төлем

немецкая марка - неміс маркасы (Германия ның ақша 
бірлігі, 1948 ж. ескі рейхсмарканы ауыстырды)

немецкий индекс акций - неміс акциялары индексі
немонетарное золото - беймонетарлық алтын
немонетар ный - беймонетарлық
ненадежное поручительство - сенімсіз кепілгерлік
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ненадеж ные акции - сенімсіз акциялар
ненадежность - сенімсіздік
ненадежность информации - ақпараттың сенімсіздігі
ненадежный - сенімсіз (бағалы қағаздар туралы)
нена дежный заем - сенімсіз қарыз
ненадежный поручитель - сенімсіз кепілгер
ненадлежащее влияние - лайықсыз ықпал (бі реу ді 
тиімсіз шартқа қол қоюға заңсыз қыстау)

ненакопленный - жинақталмаған, қорланбаған
неналоговые доходы государства - мемлекеттің салық 
салынбайтын кірісі

неналоговые платежи - бейсалықтық төлем, салықтан 
тыс төлем

неналоговые поступления - бейсалықтық түсім, 
салық тан тыс түсім

неналоговые поступления в республиканский бюд-
жет - республикалық бюджетке түсетін бейсалықтық 
түсім

неналоговые поступления государственных финан-
совых учреждений - мемлекеттік қаржы ме ке ме ле рі-
нің бейсалықтық түсімі

неналоговые поступления нефинансовых государ-
ственных предприятий - қаржы институтына жат-
пайтын мемлекеттік кəсіпорындардың бейсалықтық 
түсімі

ненасыщаемый - молықпайтын (нарық ту ралы)
неновая облигация - ескі облигация (Жапония)
неновые облигации, пуб лично эмитированные в 
Японии нерезидентами - бейрезиденттер Жапония-
да жария шығарған ескі облигациялар

ненормируемые активы - нормаланбайтын активтер
ненормируемые оборотные средства - нормаланбай-
тын айналым қаражаты

необеспеченная гарантия - қамтамасыз етіл меген 
кепілдік

необеспеченная задолженность - қамтамасыз етіл ме-
ген берешек

необеспеченная задолженность по ссудам - несие бо-
йынша қамтамасыз етілмеген берешек

необеспеченная нота - қамтамасыз етілмеген нота
необеспеченная облигация - қамтамасыз етілмеген 
облигация

необеспеченная позиция - қамсыз дан ды рыл ма ған 
жай ға сым (қатерден қорғалмаған ба ға лы қағаздар 
жайғасымы)

необеспеченная потреби тельская ссуда под руча-
тельство га рантов - кепілгерлердің кепілдігімен 
қам та ма сыз етілмеген тұтыну шы лық несие

необеспеченная продажа опциона “колл” на акции 
- акциялық “колл” опционның қамсыздандырылмай 
сатылуы (сатушыда жоқ акциялық “колл” опционды 
сату)

необеспеченная ссуда - қамсыздандырылмаған несие 
(кепілзатпен қамсыздандырылмай берілетін несие)

необеспеченное долго вое обязательство - қам  та  ма сыз 
етілмеген борышкерлік мін дет теме

необеспеченные деньги - қамтамасыз етіл ме ген ақша

необеспеченные займы - камтамасыз етіл ме ген қарыз-
хаттар 

необеспеченные облигации - қамтамасыз етіл меген 
(қамсыздандырылмаған) облигациялар (кепілзатпен 
кепілдендірілмеген облигациялар)

необеспеченные облигации компании - ком па ния ның 
қамсыздандырылмаған облига ция лары (активтер-
мен қамсыз дан ды рыл ма ған борышқорлық мін дет те-
ме не облигация)

необеспеченный - қамтамасыз етілмеген, қамсыздан-
ды рылмаған

необеспеченный вексель - қамсызданды рыл ма ған 
вексель

необеспеченный долг - қамтамасыз етілмеген борыш, 
қамсыздандырылмаған борыш

нео беспеченный долгосрочный долг - қамтамасыз 
етілмеген ұзақ мерзімді борыш

необеспеченный заем - қамсыздандырылмаған қа рыз 
(қайтарылуы қандайда болсын кепілзатпен қам та-
ма сыз етілмеген несие)

необеспеченный заемный капитал - қамтамасыз 
етілмеген қарыз капиталы

необеспеченный кредит - қамсыздандырыл ма ған несие
необеспеченный кредитор - қамсызданды рыл маған 
несиегер, қамтамасыз етілмеген несиегер

необеспеченный опцион - қамсызданды рыл маған опци-
он (бағалы қағаз жайғасымына негізделмеген опцион)

необлагаемые активы - салық салынбайтын активтер
необлагаемый доход - салық салынбайтын табыс
необлагаемый минимум - салық салынбайтын мини-
мум (табыс салығы салынбайтын ең аз табыс) 

необлагаемый минимум дохода - салық салынбайтын 
ең төмен табыс

необлагаемый налогом - салық салынбайтын
необлагаемый оборот - салық салынбайтын айналым
“необлагаемый рай” - “салық салынбайтын жұмақ”
необоснованность заявления - арыздың (өтініштің) 
негізсіздігі 

необработанные данные - өңделмеген деректер
необратимая валюта - қайтымсыз валюта, айырбас-
талмайтын валюта

необратимая конвертируемость - қайтымсыз айыр-
бас талымдылық

необратимость - қайтымсыздық
необратимость валюты - валютаның қайтым сыздығы
необращающиеся активы - айналысқа түс пей тін ак-
тивтер 

необращающиеся финансовые инструменты - айна-
лыс қа түспейтін қаржы құралдары

необращающиеся ценные бумаги - айна лыс қа түс-
пей тін бағалы қағаздар

необра щающийся - айналысқа түспейтін (бағалы қа-
ғаз дар туралы)

необращающийся депозит - айналысқа түс пейтін де-
позит

необращаю щийся срочный депозит - ай на лыс қа түс-
пей тін мерзімді депозит
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необремененная недви жимость - ауырт па лы ғы жоқ 
жылжымайтын мүлік

необремененный - тауқыметсіз
“необходимо предложение о покупке” - “сатып алу 
туралы ұсыныс қажет” (бағалы қағаздар иесінің 
оларды сатпақшы екенін құлақтандыруы жəне ба ға-
сын жариялауы)

необходимое стране для обра щения - елге айналыс 
үшін қажетті

необходимость - қажеттілік, қажеттік
необходимость экономическая - экономика лық қа жет-
тілік

необходимые средства - қажетті қаражат
необычно большой разрыв между ценами продавца 
и покупате ля при открытии биржи - биржаның 
ашылуы кезіндегі сатушы мен сатып алушының ба-
ға ла ры арасындағы əдеттен тыс үлкен алшақтық

необычно высокая операционная прибыль - əдеттен 
тыс жоғары операциялық пайда

необычно высокая прибыль, предназначенная к рас-
пределению между акционерами - акционерлер ара-
сын да ғы бөліске арналған əдеттен тыс жоғары пайда

необычное явление на финансовом рынке - қаржы 
нарығындағы əдеттен тыс құбылыс

“необычные” приобретения - “əдеттен тыс” сатып алу
необьявление выпла ты регулярного дивиденда - 
тұрақты дивиденд төлемақысын жарияламау

неограниченная гарантия - шектелмеген кепілдік
неограниченная ипотека - шектелмеген ипотека
неограниченная ответственность - шектелмеген 
жауапкершілік (кəсіпкерлік қызметпен байланысты 
туындайтын барлық борышты төлеу міндеттемесі)

неограниченно возоб новляемый кредит - шектеусіз 
жаңартылатын кредит

неограниченное право на имущество - мүлікке шек-
телмеген құқық

“неограниченные счета” - “шектелмеген шоттар”
неограниченный - шексіз, шектеусіз
неограничимая налоговая повинность - шектел мей-
тін салық міндеткерлігі

неоднородность - бір текті еместік, əртектілік
неоднородный капитал - бір текті емес капитал, 
əртек ті капитал

неодобрение - мақұлдамау
неоживленный - жанданбаған (нарық туралы)
неоживленный рынок - жанданбаған нарық (белсен ді-
лі гі төмен, сылбыр нарық)

неожиданно повы шаться - күтпеген жерден (бұйқыт) 
жоғарылау (көтерілу)

неожидан ное колебание цен - бағаның күт пе ген жер-
ден ауытқуы

неожиданное повышение - күтпеген жерден жоғары-
лау (көтерілу)

неожидан ное скачкообразное движение конъюнкту-
ры - жағдаяттың күтпеген жерден секірісті қоз ға лы сы

неоклассическая эконо мическая школа - нео клас си-
ка лық (жаңа классикалық) экономикалық мектеп 

неоклассические теории государственных финансов 
- жаңа классикалық мемлекеттік қаржы теориясы

неокончательный убыток - аяқталмаған залал (сақ-
тан ды рыл ған тəуекелдік бойынша сақтанушы сақ-
тан ды ру шы ға мəлімдеген, бірақ əлі төленбеген залал)

неоперационные доходы - бейоперациялық кіріс
неоплата - төленбеген төлем, төленбеу
неоплата векселя - вексельдің төленбеуі
неопла та счета - шоттың төленбеуі
неоплатный долг - құтыла алмас борыш, төленбейтін 
борыш

неоплаченная доля акционерного капитала - акцио-
нерлік капиталдың төленбеген үлесі 

неоплаченная задолженность - төленбеген берешек
неоплаченная тратта - төленбеген тратта
неоплаченная часть акционерного капитала - ак-
цио нерлік капиталдың төленбеген бөлігі

неоплаченная часть выпущенного по подписке 
акционерного капитала - жазылыс бойынша шы ға-
рыл ған акционерлік капиталдың төленбеген бөлігі

неоплаченная часть ка питала, вносимая по требо-
ванию банка - капиталдың банктің талап етуі бо-
йынша енгізілетін төленбеген бөлігі

неоплаченные инструменты - төленбеген құралдар 
(банкте инкассолау үшін жи нақ та лып қалған, кезе-
гін күтіп тұрған қаржы құ жат та ры)

неоплаченные материальные ценности - ақы сы тө-
лен беген материалдық құн ды лықтар

неоплаченные чеки - төленбеген чектер
неоплаченный вексель - төленбеген вексель
неоплаченный капитал - төленбеген капитал
неоплаченный кредит - төленбеген несие
неоплаченный труд - ақы төленбеген еңбек
неоплачиваемые акции - төленбейтін акциялар
неоплачиваемый - төленбейтін
неопределенная конъюнктура рынка - на рық та ғы 
тұрлаусыз жағдаят, нарықтың тұр лау сыз жағдаяты

неопределенность - тұрлаусыздық, бей мə лім дік 
(экономикалық қызмет жүргізілетін жағ дай лар 
туралы мəліметтердің жет кі лік сіз дігі; кез келген 
бизнес-шешім қабылдау кезіндегі фактор)

неопределенность в контракте - келісімшарт тағы 
тұрлаусыздық

неопределенность в системе - жүйедегі тұр лау сыздық
неопределенный акцепт - тұрлаусыз акцепт
неопротестованный вексель - наразылық біл ді ріл ме-
ген вексель

неопротестуемый век сель - наразылық біл дірілмейтін 
вексель

неорганизованный кредит - ұйымдастырыл маған 
кредит

неорганизованный ры нок - ұйымдастырыл маған 
нарық

неосведомленность о теку щих условиях проведения 
операций по ценным бумагам - бағалы қағаздар бо-
йынша операциялар жүргізудің ағымдағы шарттары 
туралы хабардар болмаушылық
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неосторожность - абайсыздық (кінə нысанда рының бірі)
неосторожность страхователя - сақтанушы ның абай-
сыздығы

неосязаемая стоимость - сезілмейтін құн (мұнай, газ 
ұңғымаларын бұрғылауда, барлауда, ұңғымаларды 
жиынтықтауда салық есептелетін құн)

неосязаемое имущество - сезілмейтін мүлік (фир ма-
ның нарықтағы артықшылығы болып табылатын 
құқықтары не затқа жатпайтын ресурстары)

неосязаемые активы - сезілмейтін активтер (нақ ты 
заттай нысаны жоқ, бірақ “се зіл мей тін құн ды лы-
ғы” бар, сол себепті фир ма ға қосымша пайда əке ле-
тін активтер)

“неосязаемые” расходы - “сезілмейтін” шығыс (салық 
салу сомасынан заңды негізде шегерілуі мүмкін 
шығыс)

неотвратимость - бұлтартпастық
неотделимые аксессуары - бөлінбейтін асай-мүсейлер 

(кепілзаттық мəміле жасасу кезінде жылжымай-
тын мүлік объектісімен байланысқан ұзақ пайдала-
нылатын заттар)

неотложный долг - шұғыл борыш
неотфактурные активы - фактурасы жоқ активтер
неотфактурованные поставки - фак ту ра лан ба ған 
жеткізілім, құжаттары толтырылмаған жеткізілім 
(жеткізушінің шотынсыз түскен өнім)

неотчуждаемое право собственности - иелік тен 
айыруға жатпайтын меншік құқығы

неотъемлемая часть контракта - келісім шарт тың 
ажырағысыз бөлігі 

неофициальная биржа - бейресми биржа
неофициальная монета, кото рую чеканят частные 
фирмы - жекеше фирмалар шекитін бейресми мəнет

неофициальная фон довая биржа - бейресми қор бир-
жасы (АҚШ)

неофициальная цена - бейресми баға
неофициальная экономика - бейресми экономика 

(ресми статистикада көрініс таппайтын эко но ми-
ка лық қызмет бөлігі)

неофициальные бир жевые маклеры - бир жа ның бей-
ресми маклерлері

неофициальные сберегательные фонды - бейресми 
жинақ қорлары

неофициальный заем в практике США - АҚШ прак-
ти касындағы бейресми қарыз

неофициальный рынок ценных бумаг - бағалы қа ғаз-
дар дың бейресми нарығы

неофициальный серти фикат - бейресми сертификат
неоформленный - хатталмаған, рəсімделмеген 

(құжат туралы)
неоцененный - бағаланбаған 
неочищенный слиток - тазартылмаған құйма (тайтұяқ)
непальская рупия - Непал рупиясы
непараметрический метод оценки - бей па ра метрлік 
бағалау əдісі

непараметрический метод статистики - бей па ра-
метр лік статистика əдісі

непервоклассное денежное обязательство - бірінші 
сыныпты емес ақшалай міндеттеме

непервоклас сный клиент - бірінші сыныпты емес 
клиент

непере даваемое долговое обязательство - табыстал-
майтын борышкерлік міндеттеме

непередаваемый - табысталмайтын, біреуге табыс 
етілмейтін (чек, вексель, т.б. туралы)

непередаваемый вексель - табысталмайтын вексель
непередавае мый документ - табысталмайтын құжат
непереуступаемое право собственности - кең шілік 
жасалмайтын меншік құқығы

непереуступаемый - кеңшілік жасалмайтын (иеліктен 
айыруға жатпайтын деген терминге синоним 
термин)

непереуступаемый вексель - қайта кеңшілік жасал-
майтын вексель

неперспективный - келешегі жоқ
непланируемые доходы и потери - жос пар лан байтын 
табыс пен шығасы

неплатеж - төлемеу, төлемсіз, бейтөлем
неплатеж в бюджет - бюджетке төлемеу
неплатеж по кредитам - кредит бойынша төлемеу
неплатеж по обязательству - міндеттеме бо йынша 
төленбеген төлем

неплатежеспособность - төлем төлеуге қабілетсіздік, 
төлем қабілетсіздігі (борышын уақытылы төлеуге 
қабілетсіздік)

неплатежеспособность банка - банктің төлем төлеуге 
қабілетсіздігі

неплатежеспособ ность должника - борышкердің 
төлем төлеуге қабілетсіздігі

неплатежеспособность имен - есімдердің төлем 
қабілетсіздігі (биржада) 

неплатежеспособность партнеров - серік тес тердің 
төлем қабілетсіздігі

неплатежеспособ ность трассанта - сенім гер дің төлем 
төлеуге қабілетсіздігі

неплатежеспособные финансовые посредники - 
төлем төлеуге қабілетсіз қаржы делдалдары

неплатежеспособный - төлем төлеуге қабілетсіз 
неплатежеспособ ный акционер - төлем төлеуге қабі-
лет сіз акционер

неплатежеспособный банк - төлем төлеуге қабілетсіз 
банк

неплатежеспособный должник - төлем төлеу ге қабі-
лет сіз борышқор

неплательщик - төлем төлемеуші
неплательщик злостный - қасақана төлем төлемеуші
неповоротливые бегемоты - ебедейсіз бегемоттар, 
қор баң бегемоттар (бизнес жаргоны: тым ірі, бірақ 
əлжуаз дамушы фирмалар)

непогашаемый - өтелмейтін (қарыз туралы)
непогашение - өтелмеу, өтемеу
непогашение в срок - мерзімінде өтелмеу
непогашение в срок ипотечной ссуды - ипотекалық 
несиенің мерзімінде өтелмеуі
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непогашение суммы - соманы өтемеу
непогашенная в срок ссуда - мерзімінде өтелмеген 
несие

непогашенная казначейская валюта - өтел меген 
қазынашылық валюта

непогашенная ссуда - өтелмеген несие
непогашенная эмиссия - өтелмеген эмиссия
непогашенный - өтелмеген (1. төленбеген; бар лық 
тұрпаттағы дебиттер мен бо рыш қор лық мін дет-
те ме лер ге қатысты қол да ны ла ды; 2. тө леу ге əлі 
ұсы ныл ма ған; чекке не траттаға қа тыс ты қол-
да ны ла ды; 3. корпорация теңгерімінде ак цио нер лік 
капитал айдарымен көрсетілген, иелері ұстап қа ла-
тын акциялар)

непогашенный долг - өтелмеген борыш
непогашенный кредит - өтелмеген кредит
непогашенный остаток ссуды - несиенің өтелмеген 
қалдығы

непогашенный чек - өтелмеген чек
неподвижные вклады - қозғалмайтын салымдар (ұзақ 
мерзім бойына банк операциялары жасалмаған са-
лымдар)

неподдельная монета - қолдан жасалмаған мəнет
неподдельные акции - қолдан жасалмаған акциялар
неподкупный - сатылмайтын, сатылмай тын дық, 
қиянатқа бармайтын, параға жы ғыл майтын

неподписанный - қол қойылмаған
неподсудность - сотталмайтын
неподтверждаемый долг - қуатталмайтын борыш
неподтвер жденный аккредитив - қуат тал ма ған аккре-
дитив, расталмаған аккредитив

неподтвержденный безотзывный аккредитив - қай-
тарып алынбайтын расталмаған аккредитив

неподтвержден ный документарный аккредитив - 
расталмаған құжаттамалық аккредитив

непокрытие - өтелмеу
непокрытие финансовых обязательств - қаржылык 
міндеттемелердің өтелмеуі

непокрытый - өтелмеген (опцион туралы)
непокрытый аккредитив - өтелмеген аккредитив
непокрытый опцион - өтелмеген опцион
непокрытый убыток - өтелмеген залал
непокрытый чек - жабылмаған (өтелмеген) чек
неполадка - олқылық, кемшілік
неполадки организационные - ұйымдасты ру дағы 
кемшіліктер, ұйымдағы кемшіліктер

неполадки технические - техникалық кем ші ліктер
неполная акция - толық емес акция, толымсыз акция
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

неполноценная монета - толымсыз тиын, толымсыз 
мəнет, құнсыз тиын, құнсыз мəнет, құнсыз шақа

неполноценные деньги - толымсыз ақша
неполноценный союз - толымсыз одақ (қаржы на ры-
ғына қатысушы топтардың сөз жүзіндегі бір лес ті-
гі, олардың мүшелері іс жүзінде бір-біріне тəуелсіз 
əрекет етеді)

неполный акцепт - толық емес акцепт, толымсыз ак-
цепт

неполный лот - толық емес лот (топтама), толымсыз 
топтама (жүз акциядан аз)

неполный правовой титул - толымсыз құқық тық титул
неполный стаж - толымсыз өтіл
неполучение - алмау
неполучение данных - деректерді алмау
неполучение платежа - төлемді алмау
неполучение ценных бу маг - бағалы қағаз дар дың 
алынбауы

непомерная арендная плата - шамадан тыс жалгерлік 
ақы

непомерная цена - шамадан тыс баға
непомерно высокая цена - шамадан тыс жоғары баға
“непопадание в точку” - “дəл тимеу” (валюта бағамы 
қозғалысының экономикадағы жағ дай ға байла-
нысты сатып алу қа бі ле ті нің бара-барлығына сай 
келмеуі)

непоправимый - түзелмейтін, жөнделмейтін
непоследовательность - дəйексіздік
непоследовательный - дəйексіз
непосредственная причина - тікелей себеп
непосредственно инкассируемое платежное требова-
ние - тікелей инкассоланатын төлем талабы

непосредственный - тікелей
непоставка ценных бумаг - бағалы қағаз дар дың жет-
кі зілмеуі

непоставленные ценные бумаги - жеткізіл ме ген баға-
лы қағаздар

непосто янный клиент банка - банктің тұрақ сыз клиенті
непостоянный контроль - тұрақсыз бақылау
непоступление - түспеу
непоступление налогов - салықтардың түспеуі
непоступление налогов и других платежей в бюджет 

- бюджетке төленетін салық пен басқа да төлем дер-
дің түспеуі

непоступление платежа - төлемнің түспеуі
непотерянный налоговый кредит - жоғал ма ған 
салық кредиті

неправильное классифицирование ссуды - несиені 
дұрыс сыныптамау 

неправильное распределение затрат - шы ғын ды 
дұрыс бөлмеу

неправильное распределение кредита - кредитті 
дұрыс бөлмеу 

неправильный ин доссамент - бұрыс индоссамент
“неправильный расчет” - “бұрыс есеп айырысу”, 

“дұрыс есеп айырыспау”
неправительственный - бейүкіметтік, үкіметтік емес
неправительственный государственный покупатель 

- бейүкіметтік мемлекеттік сатып алушы
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неправовой - құқықтық емес, бейқұқықтық, заңсыз 
(құқыққа негізделмеген, құқық нормаларын бұзатын)

неправомерная коммерческая деятельность - заңсыз 
ком мерциялық қызмет, құқыққа қайшы ком мер-
ция лық қызмет, құқыққа сы йымсыз коммерциялық 
қызмет

неправомерное использование - заңсыз пайдалану, 
құқыққа қайшы пайдалану

неправомерность - заңсыздық
неправомерные действия при банкротстве - 
банкрот тық кезіндегі заңсыз əрекеттер, банкроттық 
ке зін де гі құқыққа сыйымсыз əрекеттер

неправомерный - заңсыз, құқыққа сыйымсыз (қайшы)
неправоспособность - құқыққа қабілетсіздік
неправоспособный - құқыққа қабілетсіз 
непредвиденная при быль - болжанбаған пайда
непредвиденная процентная ставка - болжанбаған 
пайыздық мөлшерлеме

непредвиденные и чрезвычайные расходы - болжан-
баған жəне төтенше шығыс (қаржы есептемесінің 
бабы)

непредвиденные потери - көлденең шығасы, көлденең 
ысырап

непредвиденные расходы - көлденең шығыс, бол жан-
ба ған шығыс

непредвиденный - күтпеген, ойламаған, болжанбаған
“непредвиденный” эффект - “болжанбаған” нəтиже
непреднамеренный траст - əдейі ойлас ты рыл ма ған 
сенім қоры

непредсказуемые колебания рыночной конъюнкту-
ры - нарықтық жағдаяттың болжап білуге болмайтын 
ауытқуы

непредставление банковской гарантии - банк кепіл-
ді гінің берілмеуі

непредусмотренный - көзделмеген, қарас ты рыл маған
непредусмотренный конструкцией - конструкция-
сында көзделмеген, құ рас ты ры мын да көзделмеген

непредъявление - көрсетпеу, ұсынбау 
непрекращающаяся инфляция - тоқтаусыз инфляция
непреодолимый - еңсерілмейтін, асу бермейтін
непрерывная эмиссия - үздіксіз эмиссия (шығарылым)
непре рывно инвестировать денежные сред ства - 
ақша лай қаражатты үздіксіз инвестициялау

непрерывное правопреемство - үздіксіз құқық мирас-
қор лығы

непрерывное финансиро вание - үздіксіз қаржы лан-
ды ру

непрерывный аудит - үздіксіз аудит
непрерывный нетто-расчет - үздіксіз таза есеп айы-
рысу

непре рывный перевод денежных средств - ақшалай 
қаражатты үздіксіз аудару (электронды есеп айырысу 
жүйесінде)

непрерывный трудовой стаж - үздіксіз еңбек өтілі 
(бір кəсіпорында, мекемеде, ұйымда ұзақ жылдар 
бойы үздіксіз жұмыс істеу немесе түр лі кə сіп орын-
дар да істеген болса, бір кə сіп орын нан екіншісіне 

ауыс қан да бел гі лен ген тəр тіп пен үздіксіз өтілдің 
сақ талуы)

неприбыльный - кіріссіз, табыссыз, пайдасыз
непривлекательный рынок - тартымсыз нарық
непризнание ответственности - жауап кер ші лік ті мо-
йындамау

непризнание требование - талапты мойындамау
неприкосновенность - тиіспеушілік, қол сұқ паушылық 
неприкосновенность инвестированного капитала - 
инвестицияланған капиталға тиіспейтіндік

неприкосновенность личности - жеке адам ға тиіс-
пеу ші лік (азаматтардың кон сти ту ция лық құ қы ғы: 
заң да көзделген тəртіптен жəне реттен бас қа жағ-
дай да азаматты ешкімнің де қамай ал май тын ды ғы)

неприкосновенность парламентская - пар ла менттік 
тиіспеушілік 

неприкосновенность частной собственности - жеке 
меншікке қол сұқпаушылық

неприкосновенный запас - жұмсалмайтын қор
неприменение - қолданбау
неприменимость - қолданылмайтындық
неприменимый - қолданылмайтын
непринятие документа - құжатты қабылдамау
неприсутственный день в банке - банктегі қатыс пай-
тын күн

неприятие векселя - вексельді қабылдамау (сенім-
гер дің аударма вексельді төлеуге қабылдаудан бас 
тартуы)

неприятие иска - қуынымды (талапты) қа был дамау
неприятие риска - тəуекелді қабылдамау, тəуекелге 
бармау

непродленный - ұзартылмаған (шарттың мерзімі ту-
ралы)

непродуктивная ссуда - өнімсіз несие
непроизводительность капитала - капитал дың өнім-
сіздігі

непроизводительность труда - еңбектің өнімсіздігі
непроизводительные затраты - өнімсіз шығын
непроизводительные потери - өнімсіз шығасы
непроизводительные расходы - өнімсіз шығыс
непроизводительные фонды - өнімсіз қорлар
непроизводительный кредит - өнімсіз кредит
непрозрачность структуры собственности - меншік 
құрылымының күңгірттігі (ашық еместігі) 

непрозрачные структуры собственности - меншіктің 
күңгірт құрылымы

непропорционально переменные издержки - үйле-
сім сіз ауыспалы шығын

непропорциональное перестрахование - үйлесімсіз 
қайта сақтандыру

непропорциональность - сəйкессіздік, үйлесімсіздік
непропорциональный - сəйкессіз, үйлесімсіз
непротиворечивость в бухгалтерском учете - бух гал-
терлік есептегі қарама-қайшылықсыздық

непрофес сиональный брокер на фондовой бирже - 
қор биржасындағы бейкəсіби брокер

непроцентные доходы банка - банктің пайызсыз кірісі
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“непрошенная” заявка - “сұралмаған” өтінім
“непрошенная” заявка евронотного аукциона - 
еуроноталық аукционның “сұралмаған” өтінімі

непрямая обеспеченная ссуда, погашаемая частями - 
бөліктеп өтелетін тікелей қамтамасыз етілмеген несие

непрямое инвестирование - жанама түрде инвести-
циялау

непрямое налогообложение - тікелей емес салық салу, 
жанама салық салу

непрямые обеспеченные потребительские ссуды - 
жанама түрде қамтамасыз етілген тұтыну несиесі

неработоспособность - жұмысқа жарамсыздық, 
жұмыс қа қабілетсіздік 

неработоспособный - жұмысқа қабілетсіз
нерабочий день - жұмыс істемейтін күн
нерабочий день на фондовой бирже - қор биржасын-
да ғы жұмыс істемейтін күн

неравенство - теңсіздік
неравенство золотых запасов - алтын қорла рының 
теңсіздігі

неравенство имущественное - мүлік теңсіздігі
неравенство социально-экономическое - əлеуметтік-
экономикалық теңсіздік

неравновесие платежей - төлемдердің əркелкілігі
нерав новесное состояние платежного ба ланса - 
төлем теңгерімінің əркелкі жай-күйі

неравномерность - əркелкілік
неравномер ность инфляционного роста цен - баға-
ның инфляциялық өсуінің əркелкілігі

неравномерность развития - əркелкі даму, дамудың 
əркелкілігі

неравномерный денежный поток - əркелкі ақша ағыны
неравномерный рынок - əркелкі нарық
неравноценность валют - валюталар құн ды лы ғының 
əркелкілігі

неравные платежи - тең емес төлемдер
неразводненный акционерный капитал - көбейтіл-
ме ген акционерлік капитал

неразделимое право - бөлінбейтін құқық
нераздельный счет - бөлек емес шот
неразменные банкноты - ұсақталмайтын банкнот
неразменные бумажные деньги - ұсақтал май тын 
қағаз ақша

неразмещенный - таратылмаған (қарызхат, бағалы 
қағаздар туралы)

неразмещенный кредит - орналастырылмаған кредит
неразре шенные небанковские операции - рұқсат 
етілмеген бейбанктік операциялар

неразумное использование собственности - меншікті 
орынсыз пайдалану 

“нераскрытый” принципал - “ашылмаған” принци-
пал (агенттің, делдалдың дел дал ды ғы мен тауарлар-
ды сатып алатын не сататын, бірақ өзінің құ пия лы-
ғын сақтайтын тұлға)

нераспределенная прибыль - бөлінбеген пайда 
(1. компания қазіргі сəтте алған, бірақ дивиденд 
түрінде акционерлар арасында əлі бөліне қой ма ған 

пайда; 2. ұйым пайдасының белгілі бір мақ сат қа 
жұм сал ма ған бөлігі; 3. ұйымның жылдық пай да сы-
ның компания қатысушыларының арасында бө лі су-
дің орнына ұйымның активтеріне салынатын бөлігі)

нераспределенная прибыль, облагаемая налогом - 
салық салынатын бөлінбеген пайда

нераспределен ная чистая прибыль - бөлін беген таза 
пайда

нераспреде ленный остаток ассигнований - қаражат-
тандырманың бөлінбеген қалдығы

нераспределяемые резервы - бөлінбейтін сақтық 
қорлар

нераспроданные ценные бумаги - сатылмай қалған 
бағалы қағаздар

нерасторгнутый - бұзылмаған (шарт туралы)
нерасходуемый фонд - жұмсалмайтын қор
нереализован ная валютная прибыль - өткізілмеген 
валюталық пайда

нереализованная прибыль - өткізілмеген пайда
нереализованный убыток - өткізілмеген залал
неревольверная кредитная линия - жаңартпасыз кре-
дит желісі

нерегулируемая банков ская деятельность - банктің 
реттелмейтін қызметі

нерегулируемый денежный рынок - реттел мейтін 
ақша нарығы

нерегулярные плате жи - тұрақсыз төлемдер
нерегулярный - тұрақсыз (акциялардың баға мы туралы)
нерезидент - бейрезидент (бір елде тұрып, салық тө-
ле ген, сосын басқа мемлекетке тұрғылықты ме-
кендеуге не уақытша жұ мыс істеуге көшіп барған 
адам ның мəртебесі)

нерезидент в налоговой политике - салық саясатын-
да ғы бейрезидент

нерезидент ский - бейрезиденттік (валюталық ереже-
лер тұрғысынан шетелдік)

нерезидентский счет - бейрезидент шоты
нерентабельность - пайдасыздық, тиімсіздік
нерентабельный - тиімсіз
нерефондируемый - қайта қорландырылмайтын
нерыночные - бейнарықтық (өткізілуі қиын, қиын өт-
кі зі летін кепілзат)

не рыночные государственные ценные бума-
ги - бейнарықтық мемлекеттік бағалы қа ғаз дар 
(шығарылу шарттары бойынша на рық та айналысқа 
түсе алмайтын міндеттемелер)

нерыночные облигации государственных доходов - 
мемлекеттік кірістің бейнарықтық облигациялары

нерыноч ные обязательства правительства США, 
включая среднесрочные ценные бумаги - АҚШ 
үкіметінің орта мерзімді бағалы қағаздарын қоса 
алғанда бейнарықтық міндеттемелері

нерыночные ценные бумаги - бейнарықтық бағалы 
қағаздар (үкіметтің қор биржасында сатылмайтын 
жəне сатып алынбайтын бағалы қағаздар)

нерыночный залог - бейнарықтық кепілзат (қиын 
өткі зілетін кепілзат)
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несбалансированность опера ций банка по срокам 
и ставкам в период неустойчивости денежной 
конъюнктуры - ақша жағдаятының тұрақсыздығы 
кезеңінде банк операцияларының мерзім мен 
мөлшерлемелер бойынша теңгерімсіздігі

несанкционированный - рұқсат етілмеген
несбалансированность - теңгерімсіздік, теңгеріл ме-
ген дік (нақты нарықта немесе жалпы экономикада 
ар тық сұраныстың немесе артық ұсыныстың болуы)

несбалансированность экономики - экономи каның 
теңгерілмегеңдігі

несбалансированный - теңгерілмеген
несбытовой - өтімсіз, өткізуге жатпайтын (бағалы 
қағаздар туралы)

несварение желудка - асқазанның қорытпауы (бизнес 
жаргоны: ірі компания, банк жұ тыл  ған, бас қа ры ла-
тын банктің ұйымдық немесе қаржылық мə се ле ле-
рін шеше алмаған жағдай)

несвязанные гранты - байланбаған гранттар (үкі мет-
тің грант берген донордан одан əрі қарыз алуы не-
месе мемлекеттік бюджеттен қоса қаржыландыру 
көз делмейтін гранттар)

несметное богатство - сарқылмас байлық
несмещенная оценка - ығыстырылмаған баға 
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 - ком мер ция лық 
құпияны сақтамау

несоблюдение обязательств - міндеттемелерді орын-
дамау

несоблюдение порядка - тəртіп 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 - келісім шарт та-
лаптарын сақтамау

несобственная цена - сырт баға, жат баға (опционның 
нарықтық бағасының опционды пайдаланып, тауар-
ды өткізсе, алуға болатын сомадан асып түсуі) 

несовершенная информация - жетіл ді ріл ме ген ақпа-
рат (ақпараттың жетіспеушілігі себепті нарықта 
бəсекені əлсірететін кемшілік)

несовершенный рынок - жетілдірілмеген нарық 
(бəсеке толық көрініс таппайтын жағдай; бірдей 
тауарлар түрліше жағдайда өткізілетін нарық)

несовершенство - кемел еместік, жетілдіріл мегендік
несовершенство налоговой системы - салық жүйесі-
нің жетілдірілмегендігі

несовершенство рынка - нарықтың жетілді рілм е ген ді гі
несовместимость - сыйымсыздық
несовместимый - сыйымсыз
несовпадение - үйлеспеушілік, сəйкеспеушілік (1. па-
йы зы өзгермелі қысқа мерзімді мін дет те ме; 2. қысқа 
мер зім ді несие алып, ұзақ мер зім ді несие беретін, 
со ның салдарынан ак тив те рі мен міндеттемелері 
үй леспейтін банк шотының жай-күйі)

несовпадение периодов выплаты процентов и фик-
сации ставки купона облигаций с плаваю щей 
ставкой - мөлшерлемесі құбылмалы облигациялар 
купонының пайыздарын төлеу жəне мөлшерлемесін 
тиянақтау кезеңдерінің сəйкеспеуі

несовпадение по срокам - мерзім бойынша сəйкеспеуі
несовпадение сроков - мерзімнің үйлеспеуі
несовпадение сроков активов и обязательств - ак-
тивтер мен міндеттемелер мер зі мі нің сəйкеспеуі

“несовпадение” “мисмэтч” - “мисмэтч” “үй лес пеу-
ші лік” (1. активтер мен пассивтер бойынша пайыз 
төлеу мерзіміндегі ал шақ тық; 2. пайыз төлеу жəне 
па йыз нəтижесін тиянақтау мерзіміндегі алшақтық)

несогласие - келіспеушілік
несогласованность - келісілмегендік
несогласованные об лигации - келісілмеген облига-
циялар

несогласованный - келісілмеген
несоответствие - сейкес келмеушілік, сəйкессіздік, сай 
келмеу

несоответствие в ценах - бағадағы сəйкессіздік
несоответствие качества - сапаның сəйкессіздігі
несоответствие курсов акций - акциялар бағамының 
сай келмеуі

несоответствие уровней процентных ставок по 
акти вам и пассивам банка - банктің активтері мен 
пассивтері бойынша пайыздық мөлшерлемелер дең-
ге йі нің сай келмеуі

несоответствие условиям контракта - келісімшарт 
талаптарына сай келмеу

несоответствие установленным требованиям - белгі-
ленген талаптарға сай келмеу

несоответствующий - сəйкеспейтін
несоразмерность - өлшемдердің сəйкессіздігі
несостоятельность - дəрменсіздік, қау қар сыз дық 

(1. тө лем төлеу мерзімі басталған кезде борышты 
тө леу ге қабілетсіздік; 2. бо рыш қордың өзі нің бо-
рыш қор лық мін дет те ме ле рін орындауға дəр мен сіз-
ді гі, мүм  кін  ді гінің жоқтығы; 3. борыш бойынша тө-
лем нің тоқтатылуы) 

несостоятель ность, возбуждение дела о которой про-
изводится кредиторами - несиегерлер іс қозғайтын 
дəрменсіздік

несостоятельность, возбуждение дела о которой про-
изводится самим должником - борышкердің өзі іс 
қозғайтын дəрменсіздік
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несостоятельность дол жника - борышкердің дəрмен-
сіздігі

несостоятельность индивидуального предпринима-
теля - жеке кəсіпкердің дəрменсіздігі 

несостоятельность кредитных организаций - несие 
ұйымдарының дəрменсіздігі (несие ұйымын дəр мен-
сіз деп тану тəртібін ай қын дайтын азаматтық 
құқық институты)

несостоятельность предприятия (банкротство) - 
кəсіпорынның дəрменсіздігі (банкроттық)

несостоятельность рынка - нарықтың дəрменсіздігі
несостоятельность экономическая - эко но ми ка лық 
əлеуетсіздік, экономикалық дəр мен сіздік

несостоятельность юридического лица - заң ды тұл-
ға ның дəрменсіздігі 

несостоятельные посредники - дəрменсіз делдалдар
несостоятельный банк - дəрменсіз банк
несостоятельный должник - дəрменсіз борышқор
неспонсируемые депозитарные расписки - демеу қар-
жы бөлінбейтін депозитарийлік қолхаттар

неспособность - қабілетсіздік
неспособность выполнять договорные обязатель-
ства - шарт міндеттемелерін орын дау ға қабілетсіздік 

неспособность платить долги - борышты төлеуге 
қабі летсіздік 

неспособность погасить кредит - кредитті өтеуге 
қабі летсіздік

неспособный - қабілетсіз
несправедливость - əділетсіздік
несправедливость социальная - əлеуметтік əділет-
сіздік

несправедливый - əділетсіз
нестабильная валюта - тұрақсыз валюта
нестабильность - тұрақсыздық
нестабильность бан ковской деятельности - банк 
қызметінің тұрақсыздығы

нестабильность в развитии экономики - экономика-
ның дамуындағы тұрақсыздық

нестабильность де нег - ақшаның тұрақсыздығы
нестабильность кре дита - кредиттің тұрақ сыздығы
нестабильность обменных курсов - айырбас бағам да-
ры ның тұрақсыздығы

нестабильность финансовых рынков - қар жы нарық-
тарының тұрақсыздығы

нестабильность цен - бағаның тұрақсыздығы
нестабильность экономическая - экономи ка лық 
тұрақ сыздық

нестабильность экономических условий - экономи-
ка лық жағдайлардың тұрақсыздығы

нестабильный - тұрақсыз
нестандартная сделка - бейстандарт мəміле
нестандартные активы - бейстандарт активтер 
нестандартные скидки с налога - салықтан бейстан-
дарт шегерімдер

нестандартные ссуды - бейстандарт несие
нестандартный срок - бейстандарт мерзім (мерзімді 
валюталық мəміленің)

нестандартный срок валют ной или депозитной опе-
рации - валюталық немесе де по зит тік опе ра ция лар-
дың бейстандарт мерзімі

нести материальную ответственность - материалдық 
жауапкершілік жүктелу

нести ответственность - жауапкершілік жүктелу
нести убытки - залал шегу
нестрахуемое право собствен ности - сақтандырыл-
майтын меншік құқығы

нестрахуемый риск - сақтандырылмайтын тəуекел
несуверенный заем - бейегеменді қарыз, тəуелді қарыз 
несущественные повреждения банкнот - банкноттың 
болмашы бүлінуі

“нет данных” - “деректер жоқ”
нет достаточного покрытия - жеткілікті өтемі жоқ
нет достаточных средств на счете - шотта жеткілікті 
қаражат жоқ

нет рейтинга - рейтингі жоқ (бағалы қа ғаз  дар дың сапа-
сын ресми бағалаудың жоқтығына сілтеме жасау)

нет счета - шот жоқ (инкассоланатын чектегі жазба)
нетаксированный - таксаланбаған (ба ға лан баған)
нетвердый - бейбекем, тұрақсыз (бағам туралы)
нетекущее имущество - бейағымдық мүлік 

(нақты ақшаға айырбасталмайтын не белгілі бір 
операциялық кезең бойына сатылмайтын мүлік)

нетекущие обязательства - бейағымдық міндеттемелер
нетекущие операции - бейағымдық операциялар 
нетекущий - бейағымдық, ағымдағы емес
неторговые расчеты - саудадан тыс есеп айырысу, 
бейсаудалық есеп айырысу (шетел валютасын 
сатып алу жəне сату, азаматтардың ағымдағы 
шоттарын жүргізу, валюта-айырбас операциялары, 
туризмге, кəсіпорындарға банк қызметін көрсету, 
эмиссия сияқты тауар айналымына қызмет көр се-
ту мен байланысты емес бейсауда операциялар бо-
йынша есеп айырысу)

неточность в документе - құжаттағы дəлсіздік
неточность сведений - мəліметтердің дəл еместігі
неточный - дəл емес
нетрадиционные методы - бейдəстүрлі əдістер
нетрадиционный спо соб включения компании в 
списки членов фондовой биржи - компанияны қор 
биржасы мүшелерінің тізіміне енгізудің бейдəстүрлі 
тəсілі

нетрудовой - еңбексіз келген, аққұла (табыс туралы)
нетрудовые доходы - еңбексіз табыс, аққұла табыс
нетрудоспособность - еңбекке жарамсыздық, еңбек 
етуге қабілетсіздік

нетрудоспособный - еңбекке жарамсыз, еңбек ке қабі-
лет сіз, мүгедек

неттинг - неттинг (екі не одан көп тұл ға лар арасын да-
ғы бірдей мерзімдегі мін дет те ме лер ді өзара өтеу)

нетто - 1) нетто, таза салмақ; 2) таза баға; 3) таза табыс
нетто / чистый - нетто / таза
нетто-авуары - таза авуарлар
нетто-активы - таза активтер
нетто-баланс - таза теңгерім
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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-доход по ценной бумаге после вычета налогов 
- салықтарды шегергеннен кейінгі бағалы қағаз бо-
йынша таза табыс

нетто-доход по ценной бумаге при ее погашении - 
бағалы қағаз бойынша оны өтеу кезіндегі таза табыс

нетто-доходность при погашении, пересчитанная с 
учетом налоговых обязательств - өтеу кезінде са-
лық міндеттемелерін ескере отырып қайта есептел-
ген таза табыстылық

нетто-задолженность - таза берешек
нетто-изменение курса цен ной бумаги в течение 
рабочего дня - бағалы қағаз бағамының жұмыс күні 
бойына таза өзгеруі

нетто-капитал - таза капитал
нетто-капитал на одну акцию - бір акцияға шаққан-
да ғы таза капитал

нетто-капитал на одну обычную акцию - бір жай 
акцияға шаққандағы таза капитал

нетто-линия - таза желі
нетто-обязательство дилера по ценным бумагам 

- ба ға лы қағаздар жөніндегі дилердің таза міндет те-
ме сі

нетто-обязательство члена секции по денежным 
средствам - ақшалай қаражат жөніндегі секция 
мүше ле рі нің таза міндеттемесі

нетто-операционный денежный поток - таза опера-
ция лық ақша ағыны

нетто-позиция - таза жайғасым (мерзімді мəмілелер 
бойынша)

нетто-позиция банка по срочным валютным опе-
рациям - банктің мерзімді валюталық операциялар 
бойынша таза жайғасымы

нетто-позиция биржевого брокера - биржа брокерінің 
таза жайғасымы

нетто-позиция кре дитора - несиегердің таза жай ға-
сымы

нетто-позиция срочной покупки - мерзімдік сатып 
алудың таза жайғасымы

нетто-показатель - таза көрсеткіш
нетто-поток - таза ағын (халықаралық несие қа ты нас-
та рын да елдің сыртқы борышы бойынша не гіз гі тө-
лем де рін шегергенде сырттан қарыз қа ра жа ты ның 
құйылуы)

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 ақша ның таза 
мөлшерлемесі

нетто-стоимость - таза құн

нетто-удержание - таза ұстап қалу 
нетто-фиксированные активы - таза тіркел ген ак-
тивтер

неудачное получение - сəтсіз алу (шартта сатып 
алушы ретінде əрекет етуші делдал шартта сату-
шы ретінде əрекет етуші делдалдан бағалы қағазды 
алмауы)

неудовлетворен ность клиента банка - банк клиенті-
нің қанағаттанбаушылығы

неудовлетворитель ная конъюнктура - қанағаттан ғы-
сыз жағдаят

неудовлетворительная поставка - қанағат танғысыз 
жеткізілім (акциялар, жалпы тауар - мəміле заты 
биржалық талаптарға немесе келісімшарт талап-
тарына сай келмейді дегенді білдіреді)

“неудовлетворительный счет” - “қанағат танғысыз 
шот”

неуплата - төлемеу, төленбеу
неуплата в срок - мерзімінде төлемеу
неуплата вопреки до говоренности - уағда лас тыққа 
қарамастан төлемеу 

неуплата долгов - борышты төлемеу
неуплата задолженности по займам - карыз бойынша 
берешекті төлемеу

неуплата задолженности по кредиту - кредит бойын-
ша 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 
мер зі мін де төлемеу

неуплата процен та по займу - қарыз бойынша пайыз-
дың төленбеуі

неуплаченная в срок ссуда - мерзімінде төленбеген 
несие

неуплаченная сумма кредита - кредиттің төленбеген 
сомасы

неуп лаченные 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 сақтан-
дыру жарнасы

неуполномоченный - уəкілдік берілмеген
неуполномоченный клерк Лондонской фондовой 
биржи, вы полняющий поручения членов бир жи 
и уполномоченных клерков - Лондон қор бир жа сы-
ның биржа мүшелері мен уəкілетті клерк те рі нің тап-
сырмасын орындайтын уəкілетті емес клеркі
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неустановленный срок - белгіленбеген мерзім 
неустановленный срок выкупа ценных бумаг - ба-
ға лы қағаздарды өтеуін төлеп алудың белгі лен бе ген 
мерзімі 

неустойка - айыпақы, тұрақсыздық айы бы, тұрақ сыз-
дық төлемі (борышқор мін дет те ме ні орындамаған 
не сапасыз орындаған жағдайда несиегерге төлеуге 
тиісті сома)

неустойка договорная - шарттық айыпақы, шарттық 
тұрақсыздық айыбы

неустойка налоговая - салықтық айыпақы (тұрақ сыз-
дық айыбы)

неустойка по контракту - келісімшарт бойынша 
айып ақы (тұрақсыздық айыбы)

неустойка штрафная - айыппұлдық айыпақы (тұрақ-
сыз дық айыбы)

неустойчивая конъюнктура рынка - нарық тағы 
орнық сыз жағдаят

неустойчивое настроение рынка - нарықтың тұрақ-
сыз ауаны

неустойчивое фи нансовое положение - тұрақ сыз қар-
жы жағдайы

неустойчивость - тұрақсыздық
неустойчивость валютного курса - валюта бағамы-
ның тұрақсыздығы

неустойчивость валютной системы - валюта жүйесі-
нің тұрақсыздығы

неустойчивость ва люты - валютаның тұрақ сыздығы
неустойчивость конъюнктуры - жағдаяттың тұрақ-
сыз дығы

неустойчивость рынков - нарықтардың тұ рақ сыздығы
неустойчивость цен - бағаның тұрақсыздығы
неустойчивость экономическая - экономи ка лық 
тұрақ сыздық

неустойчивые акции - тұрақсыз акциялар
неустойчивый - тұрақсыз (нарық туралы)
неустойчивый банк - тұрақсыз банк
неустойчивый валютный курс - тұрақсыз валюта 
бағамы

неустойчивый курс - тұрақсыз бағам
неустойчивый рынок - тұрақсыз нарық
неустойчивый рынок, без выявившейся тенденции - 
беталысы анықталмаған тұрақсыз нарық

неустойчивый рынок с быстро меняющимися цена-
ми - бағасы тез өзгеріп отыратын орнықсыз нарық

неустойчивый экономический рост - тұрақ сыз эко-
номикалық өсу

нефинансовая компания - бейқаржылық компания
нефинансовая корпорация - қаржы институтына жат-
пайтын корпорация

нефинансовые инвестиции - бейқаржылық инвести-
циялар (инвестициялық жобаға құ қық тар ды, лицен-
зияларды, ноу-хауды, машиналарды, жабдықтарды, 
жер телімдерін салумен байланысты ақшасыз ин-
вес тициялар)

нефинансовые предприятия - бейқаржылық кəсіп-
орындар

нефондированный долг - қорға айналдырылмаған 
(тұрақтандырылмаған) борыш (кез келген қысқа 
мер зім ді борыш немесе пайыздық мөлшерлемесі құ-
был ма лы борыш; облигациялармен ұсынылмаған кез 
келген берешек)

неформализованная отсрочка платежа - төлем мерзі-
мін ресімделмеген ұзарту

неформальное объединение компаний для контроля 
за ценами определенного товара на рынке - на рық-
та ғы белгілі бір тауардың бағасын бақылайтын ком-
па ния лар дың бейресімді бірлестігі 

неформальные финансы - бейресми қаржы 
неформальный финансовый сектор - бейресми қар-
жы секторы

нефтевалюта - мұнай валютасы
нефтедоллары / нефтяные доллары - мұнай долла-
ры (мұнай экспортынан алынған доллар түріндегі 
валюталық табыс)

нефтяные деньги - мұнай ақшасы
нефундированные займы - тиянақсыз қарыз (бірнеше 
аптадан 1 жылға дейінгі мерзімдегі мемлекеттік 
қарыз)

нехватка - жетіспеушілік 
нехватка активов - активтердің жетіспеуі
нехватка валюты - валютаның жетіспеуі
нехватка валюты для обслуживания долга - борыш-
қа қызмет ету үшін валютаның жетіспеуі

нехватка денег - ақшаның жетіспеуі
нехватка денежных средств - ақшалай қара жат тың 
жетіспеуі

нехватка долларов - доллардың жетіспеуі
нехватка долларов в миро вом платежном обороте - 
əлемдік төлем айналымында доллардың жетіспеуі

нехватка капитала - капиталдың жетіспеуі
нехватка конвертируемой валюты - айыр бас талатын 
валютаның жетіспеуі

нехватка кредита - кредиттің жетіспеуі
нехватка ликвидных средств - өтімді қаражаттың 
жетіспеуі

нехватка наличности - қолдағы ақшаның жетіспеуі
нехватка наличных денег - қолма-қол ақша ның 
жетіспеуі

нехватка финансовых ресурсов - қаржы ре сурс та ры-
ның жетіспеуі

нехват ка фондов - қорлардың жетіспеуі
неходовая валюта - өтімсіз валюта
неходовая ценная бума га - өтімсіз бағалы қағаз
неходовые акции - өтімсіз акциялар
нецелевая ссуда - мақсатсыз несие
нецелевое использование - нысанасыз пайдалану, 
мақсатқа сай пайдаланбау

нецелевой заем - мақсатсыз қарыз, нысанасыз қарыз
нецелесообразный - мақсатқа сай емес
неценовая конку ренция - бағасыз бəсеке
неценовые усло вия кредита - несиенің баға сыз шарты
нецентрализованные источники - орталық тан ды рыл-
ма ған бастаулар
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нецентрализованные источники капитальных вло-
жений - күрделі жұмсалымның ор та лық тан ды рыл ма-
ған көздері

нецентрализованные источники финансирования 
капитальных вложений - күрделі жұмсалымды қар-
жы лан ды ру дың орталықтандырылмаған көздері

нечестный рынок - алақол базар, алақол нарық (аң-
қау сатып алушыларды немесе сатушыларды тарту 
мақсатымен бағалы қағаздар бағасы əдейі өз гер ті-
ле тін жағдай)

нечлен - мүше емес, беймүше (биржа мүшесі болып 
табылмайтын брокерлік фирма; АҚШ-тың Фе де-
рал дық сақтық қор жү йе сі нің мүшесі болып табыл-
майтын банк)

нечувствительность нормы процента к изменениям 
денежной массы - пайыз нор ма сы ның ақша жиы ны-
ның өзгерістерін се зін бей тін ді гі

неэквивалентный обмен - баламасыз айырбас
неэластичное предложе ние - икемсіз ұсыныс
неэластичность предложения - ұсыныстың икем сіз дігі
неэластичность спроса - сұраныстың икем сіздігі
неэластичный процент - икемсіз пайыз
неэластичный спрос - икемсіз сұраныс
неэффективное использование - тиімсіз пайдалану
неэффективное помеще ние капитала - капиталдың 
тиімсіз орналастырылуы

неявная цена - күңгірт баға
неявный налог - күңгірт салық (əсері са лық ты төле-
ген адамнан жасырылған салық)

нибор - нибор (Нью-Йорктегі банк аралық депозит те-
гі ұсыныс мөлшерлемесі)

неявная цена - күңгірт баға
нидерланд ский антильский гульден - Нидер лан ды-
ның антил гульдені 

нидерландский гульден - Ниддерланд гульдені
нидерландский флорин - Нидерланд флорин
ниже курса - бағамнан төмен
ниже нарицательной цены - көрсетулі баға сынан 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
нижестоящие органы - төменгі органдар
нижестоящий - төмен тұрған
нижестоящий распорядитель кредита - не сиенің 
төмендегі иеленушісі

нижнее значение про центной ставки - па йыз дық 
мөлшерлеменің төменгі мəні 

нижние границы налогообложения - салық салудың 
төменгі шегі

нижний инвестиционный предел - төменгі инвес ти-
ция лық шек

нижний предел доходов облагаемых налогом - салық 
салынатын кірістің төменгі шегі

нижний предел изме нения лимитного курса - лимит-
тік бағам өзгеруінің төменгі шегі

нижний предел изменения цены на фьючерсной 
бирже - фьючерстік биржадағы баға өзгеруінің тө-
мен гі 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
нижняя золотая точка - төменгі алтын межел
низкая активность на рын ке - нарықтағы төмен бел-
сен ділік

низкая заработная плата - төмен жалақы
низкая покупательная способность денег - ақшаның 
сатып алуға жарамдылығының төмендігі

низкая цена - төмен баға
низкий - төмен (баға туралы)
низкий валютный курс - төмен валюталық бағам
низкий доход по ценным бу магам - бағалы қағаздар 
бойынша төмен табыс

низкий уровень процентной ставки - пайыздық 
мөлшерлеменің төмен деңгейі

низкий уро вень спроса - сұраныстың төмен деңгейі
низко котироваться - бағаның төмен белгі ленуі (ак-
циялар туралы)

“низкого качества” - “сапасы төмен”, “төмен сападағы”
низкопроцентный - төмен пайызды
низшая точка падения цен - баға құлды рауы ның ең 
төменгі шегі

низшая точка экономического цикла - эко но микалық 
кезеңнің ең төменгі шегі 

низшая це на - төменгі баға
низшая цена на аукционе - аукциондағы төменгі баға
никаких долгов ни при каких обстоятельствах - 
ешқандай жағдайда ешқандай борыш болмасын

никель - никель (құны 5 центтік мəнет)
никкей - никкей (индекс)
никкей 300 - никкей 300 (Токио қор биржа сын дағы 
жаңа индекс)

“никогда не использовался” - “ешқашан пайдала ныл-
маған”

НИСЕ - НИСЕ (Нью-Йорктің бас биржасы)
НИСИН - НИСИН (ағ. NІSІN - бағалы қағаздарды сəй-
кес тен ді ру дің əріптік-цифр лық кодтау ны са нын да ғы 
ұлттық жүйесі) 

нифти-фифти - нифти-фифти (АҚШ-та: ак ция  ла ры 
нарықта жақсы танылған 50 мекеме)

no par value - no par value (құны көрсетілмеген акциялар)
нобль - нобль (Ұлыбританияның платина мə  не ті, қор 
жинау мақсатындағы сауда объектісі)

новация - жаңартпа, жаңарту (1. тарап тар дың ескі 
міндеттемені жаңа мін дет те ме мен ауыстыру ту-
ралы келісуі; 2. биржада сатушылар мен сатып алу-
шыларды ауыс тыру)
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новация векселя - вексель жаңартпасы (бұрын бе ріл-
ген вексельдің орнына жаңа вексель беру)

новация на бирже - биржадағы жаңартпа
новация договора - шартты жаңарту 
новация контракта - келісімшартты жаңарту
новая акция - жаңа акция (1. қор биржасында алғаш 
рет ұсынылған акция; 2. өз акцияларын қор биржа-
сына алғаш рет шығарған не қосымша акциялар шы-
ға ра тын компания)

новая кванза - жаңа кванза (Нигерияның ақша бірлігі)
новая компания, близкая к стадии прибыльности - 
пайдалылық сатысына жақын тұрған жаңа компания

новая подписка - жаңа жазылыс
новая строка - жаңа жол
новая эмиссия иностранных ценных бумаг - шетел-
дік бағалы қағаздардың жаңа эмис сиясы (шы ға ры лы-
мы) (төлем теңгерімін дегі бап)

новгородка - новгородка (орыстың ХV-ХVІ ғасырларда 
шығарылған күміс шақасы)

новгородская деньга - Новгород ақшасы (Ұлы Нов го-
род тың күміс шақасы)

новелла - новелла, өзгертім (жаңа шығарыл ған заң 
қол даныстағы заңнамаға енгізетін өзгеріс)

новичок на рынке - нарықтағы жаңа тұлға
новое амери канское сообщество - жаңа американдық 
қоғамдастық

новое бухгалтерское сообщение - жаңа бухгалтерлік 
хабарлама

новое кредитование - жаңадан несиелендіру
новое уругвайское пе со - Уругвайдың жаңа песосы
Ново зеландская срочная биржа - Жаңа Зеландияның 
мерзімдік биржасы

новозеландский доллар - Жаңа Зеландия доллары
новости биржевые - биржалық жаңалықтар
новости экономические - экономикалық жаңалықтар
новые акции - жаңа акциялар
новые деньги - жаңа ақша (жаңа шы ға ры лым мен қам-
та масыз ететін қосымша ұзақ мерзімді қар жы лан-
ды ру сомасы)

новые капитальные вложения - жаңа күрделі қаржы 
жұмсалымы

новые облигации - жаңа облигациялар
новые предоставленные кредиты - жаңадан берілген 
кредиттер

новый выпуск - жаңа шығарылым (көпшілік ке алғаш 
ұсынылатын акциялар не облигациялар)

новый выпуск акций - акциялардың жаңа шыға ры-
лымы

новый выпуск акций, по которому компания-эми-
тент еще ни чего не получила, но начала торгов лю 
на бирже - эмитент-компания əлі ештеңе алмаған, 
бірақ биржада сауданы бастаған акциялардың жаңа 
шығарылымы

новый выпуск ценных бумаг - бағалы қа ғаз дардың 
жаңа шығарылымы

новый заем - жаңа қарыз
новый капитал - жаңа капитал

новый кредит - жаңа кредит
новый остаток - жаңа қалдық
новый седи - жаңа седи (Гананың ақша бірлігі)
новый соверен - жаңа соверен (Ұлыбритания қор жи-
нау мақсатында 1974 жылдан бас тап шығарып келе 
жатқан, құны 1 фунт тық алтын мəнет)

новый счет - жаңа шот
новый тайваньский доллар - Тайванның жаңа доллары
новый фи нансовый инструмент Европейского эко-
номического сообщества - Еуропалық эко но ми ка-
лық қоғамдастықтың жаңа қаржы құралы

новый шекель - жаңа шекель (Израильдың ақша бірлігі)
ногата - ногата (орыстың моңғол үстемдігіне дейінгі 
ақша-салмақ өлшемдерінің бірі)

“ноги” спрэда - спрэдтің “аяқтары” (спрэд операция-
сы ның екі жағы: дербес мəмілелер)

ножницы цен - баға қайшысы
номенклатура бухгалтерских счетов - бух гал терлік 
шот номенклатурасы

номенклатура-ценник - бағалық-номенклатура
номер - нөмір, сан (1. заттың басқа бір текті заттар 
қатарындағы реттік саны; 2. қыз мет көрсету ая сы-
ның кəсіпорнындағы, мыс., моншадағы, мей ман ха на-
да ғы жеке жайы; 3. бағалы қағаздың нөмірі, кейін-
нен сəйкестендіру үшін пайдаланылады)

номер аккредитива - аккредитив нөмірі
номер акции - акцияның нөмірі
номер акции в серии - акцияның сериядағы нөмірі
номер ассоциации - қауымдастық нөмірі
номер Ассоциации американских банкиров - Амери-
кан банкирлері қауымдастығының нөмірі

номер банка - банк нөмірі
номер бланка - бланк нөмірі
номер бухгалтерской записи - бухгалтерлік жазба 
нөмірі

номер в серии - сериядағы нөмір
номер выпуска ценных бумаг - бағалы қағаздар шы-
ға ры лымының нөмірі

номер для ссылок - сілтеме үшін нөмір
номер жиросчета - жирошот нөмірі
номер инициатора - бастамашы нөмірі
номер кодовый - код нөмірі
номер Комитета по процедуре идентификации цен-
ных бумаг - Бағалы қағаздарды сəй кес тен ді ру жө нін-
де гі комитеттің нөмірі (АҚШ)

номер контракта - келісімшарт нөмірі
номер налоговый - салық нөмірі, салықтық нөмір
номер налогоплательщика - салық төлеу ші нің нөмірі
номер номенклатурный - номенклатуралық нөмір
номер партии - топтама нөмірі
номер первич ного счета - бастапқы шот нөмірі
номер регистрационный - тіркеу нөмірі, тіркелу нөмірі
номер серии облига ций - облигациялар серия сының 
нөмірі

номер серийный - сериялық нөмір
номер страхового полиса - сақтандыру полисінің 
нөмірі
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номер страховой - сақтандыру нөмірі
номер счета - шот нөмірі
номер счета клиента - клиент шотының нөмірі
номер торговой фирмы - сауда фирмасының нөмірі
номер трансферта - трансферт нөмірі 
номер ценной бумаги - бағалы қағаздың нөмірі
номер чека - чек нөмірі
номер, данный ценной бумаге Комитетом по присво-
ению стандартных номеров и кодов - Стандарттық 
нөмірлер мен кодтар беру жөніндегі комитет бағалы 
қағазға берген нөмір

номер, на который вы пал выигрыш - ұтыс шыққан 
нөмір

номера печатных форм - баспа қалыпта ры ның нөмір
номерной счет - нөмірлі шот
номерной счет в банке - банктегі нөмірлі шот (тек 
нөмір бойынша ғана айқындалатын банк шоты)

номерной счет в банке для хранения ценностей - 
банкте құндылықтарды сақтау үшін берілген нөмірлі 
шот

номинал - номинал, атаулы құн, атаулы баға, аталынды 
құн (1. бағалы қағаздарда, акцияларда, облигация-
ларда, қағаз ақша мен мəнеттерде таңбаланған 
көр се тулі құн; 2. тауардың бағалықта не тауардың 
өзінде көрсетілген атаулы бағасы)

номинал векселя - вексельдің атаулы құны
номинал ноты - нотаның атаулы құны
номинал нулевой - нөлдік номинал, нөлдік атаулы құн
номинал ценной бумаги - бағалы қағаздың атаулы 
құны

номиналистическая концепция денег - номиналистік 
ақша тұжырымдамасы

номиналистическая теория денег - ақшаның 
номиналистік теориясы

номинальная акция - атаулы акция
номинальная величина займа - атаулы қарыз шамасы
номинальная годо вая ставка - атаулы жылдық 
мөлшерлеме

номинальная заработанная плата - атаулы жалақы, 
атаулы табысақы 

номинальная котировка - атаулы баға бел гі ле ні мі 
(1. маркет-мейкер бағалау мақ са ты мен беретін 
сұраныс пен ұсыныс ба ға сы; 2. соңғы мəмілелерге 
негізделген бағ дар лы бағам)

номинальная налоговая ставка - салықтың атаулы 
мөлшерлемесі

номинальная оценка - атаулы бағалау
но минальная прибыль - атаулы пайда
номинальная процентная ставка - атаулы пайыз дық 
мөл шерлеме (бағалы қағаздың пайыздық мөл шер ле-
ме сі)

номинальная процентная ставка за кредит - кредит 
үшін атаулы пайыздық мөлшерлеме

номинальная ссуда - атаулы несие
номинальная ставка про цента - атаулы па йыз мөл-
шер лемесі

номинальная стоимость - атаулы құн

номинальная стоимость активов компании - компа-
ния активтерінің атаулы құны

номинальная стои мость акции - акцияның атаулы 
құны

номинальная стоимость акционерного капитала - 
акционерлік капиталдың атаулы құны

номинальная стоимость валюты - ва лю та ның атаулы 
құны

номинальная стоимость долговых ценных бумаг - 
борыштық бағалы қағаздардың атау лы құны

номинальная стоимость ценной бумаги - бағалы 
қағаздың атаулы құны

номинальная сумма - атаулы сома
номинальная це на - атаулы баға
номинальная цена облигаций - облигация лардың 
атау лы бағасы

номинальная цена ценных бумаг - бағалы қағаз дар-
дың атаулы бағасы

номинальное владение акциями - акцияларды атаулы 
иелену

номинальное участие - атаулы қатысу (көп жақты 
кредит операциясына қосалқы қатысушылардың 
бірі)

номинальные издержки - атаулы шығын
номинальные убытки - атаулы залал
номинальный - атаулы (баға туралы)
номинальный акционерный капитал - атаулы акцио-
нерлік капитал

номинальный валют ный курс - атаулы валюта бағамы
номинальный владелец - атаулы иеленуші
номинальный вла делец ценных бумаг - бағалы қа-
ғаз дардың атаулы иесі

номинальный держатель - атаулы ие, атаулы ұстаушы 
(1. бағалы қағаздар тізілімін жүр гі зу жүйесінде 
тіркелген, соның ішінде де по зи та рий дің депоненті 
болып табылатын жəне осы бағалы қағаздарға қа-
тыс ты ие ле ну ші болып табылмайтын тұлға; 2. ба-
ға лы қағаздар нарығына кəсіпқой қа ты су шы)

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 (1. акция, қар-
жы лық міндеттеме бойынша пайыз, есептік мөл-
шер ле ме; 2. қарызхатты қаржы нарығына шығару 
ке зін де жарияланған атаулы пайыздық мөлшерлеме)

номинальный процентный доход по облигации - об-
лигация бойынша атаулы пайыздық табыс

номинальный счет - атаулы шот
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номинальный эффективный валютный курс - атау-
лы тиімді валюта бағамы

номинативная акция - номинативтік акция
номинативная акция закрытого типа - жабық тұр-
пат ты номинативтік акция 

номини - номини (есіміне келісім арқылы бағалы қағаз 
бен өзге де меншік табысталатын банк қызметшісі 
не делдалдық кеңсе сияқты тұлға не фирма)

“нон бис ин идем” - “нон бис ин идем” (бір нəрсе үшін 
екі рет өндіріп алуға болмайды) 

нонвалер - нонвалер (қазіргі кезде мəмілеге қа тыс-
пай тын, құны төмен, тұрлаусыз бағалы қағаздар, 
алайда елдегі саяси, экономикалық жағдай өзгере 
қал ған да, олардың нарыққа шығуы мүмкін)

нон-форфетюр - нон-форфетюр (кезекті сыйлықақы 
төленбеген жағдайда сақтандыру шартының күшін 
сақтау)

норвежская крона - Норвегия кронасы
норма - норма, мөлшер, мөлшерлік, қалып (1. бел гі лен-
ген, құжат жүзінде қуатталған, ресурстарды жұм-
сау дың, табыс, пайда алудың, уақыт шы ғы ны ның, 
өнім өндірімінің нормативтік деңгейін айқындайтын 
шама; 2. заңдастырылған ереже, нұсқау, іс-қи мыл-
дар ды жүзеге асырудың міндетті деп та ныл ған 
тəртібі)

норма амортизации - өтелім мөлшері, өтем пұл мөл-
ше рі, тозымпұл мөлшері

норма амортизационных отчислений - то зым пұлдық 
аударым мөлшері

норма возврата - қайтару мөлшері (1. тұ рақ ты та-
быс əкелетін бағалы қағаздарда: ағым дағы пайда; 
2. жай акцияларда: 1) ди ви денд тік пайда; 2) ди-
видендтен жəне ка пи тал дың қымбаттауынан 
тұратын жалпы қайтару мөлшері; 3. корпорация 
қар жы сын да: жалпы активтер мен жалпы мін-
дет те ме лер бойынша қайтару не ин вес ти ция лан ған 
капитал бойынша қай та ру; 4. күр де лі бюджетте: 
қайтарудың ішкі мөлше рі)

норма восстановительной стоимости - қал пына 
келтіру құнының нормасы

норма вывоза и ввоза национальной валюты - ұлт-
тық валютаның əкетілімі мен əкелімі мөлшері

норма выручки - түсім нормасы
норма депозитивная - депозитивтік мөлшер
норма дивидендов - дивиденд нормасы
норма дисконта - дисконт нормасы
норма дифференцированная - сараланған норма
норма дохода - табыс мөлшері (инвестициядан түсе-
тін жыл сайынғы табыс)

норма доходности - табыстылық мөлшері
норма затрат - шығын мөлшері
норма износа - тозу нормасы
норма инвестирова ния - инвестициялау нормасы
норма инвестиций - инвестициялар нормасы
норма инфляции - инфляция нормасы, құнсыздық 
мөлшері (бағаның жалпы деңгейінің белгілі бір кезең 
бойына өсуінің пайыз түріндегі қарқыны) 

норма использования кредита - несиені пайдалану 
нормасы

норма капитализации - капиталдандыру мөлшері 
(болашақ төлемдерді бірыңғай қазіргі құнға айнал-
дыру үшін пайдаланылатын пайыздық мөлшер)

норма капиталовло жений - күрделі жұмсалым нор-
масы

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 на копления капитала - капиталдың қорлануы 
нормасы

норма налога - салық мөлшері
норма налогового обложения - салық салу мөлшері
норма обеспечения - қамтамасыз етілу нормасы (мыс., 
банкнот эмиссиясының алтынмен немесе шетелдік 
девизбен қамтамасыз етілуі)

норма оборотных средств - айналым қара жа ты ның 
мөлшері

норма обслуживания долга - борышты өтеу мөлшері
норма обязательных резервов - міндетті сақтық қор-
лар нормасы

норма обязательных резервов банка - банктің мін-
дет ті сақтық қорының нормасы

норма обязатель ных резервов для банков-членов 
Федеральной резервной системы - Фе де рал дық 
сақтық қор жүйесіне мүше банк тер үшін міндетті 
сақтық қорлардың нормасы

норма окупаемости капиталовложений - күрделі 
жұм салымның өтелімділігі нормасы

норма оплаты - төлем нормасы
норма оплаты за день - бір күнгі төлем нормасы
норма повышения стоимо сти - құнның жоға рылау 
нормасы

норма погашения кредита - кредитті өтеу нормасы
норма покрытия - өтем нормасы
норма потребления - тұтыну нормасы
норма почасовая - сағаттық норма
норма права - құқық мөлшері
норма предельная - шекті норма
норма представительства - өкілдік нормасы
норма прибавочной стоимости - қосымша құн мөлшері
норма прибыли - пайда мөлшері (пайыз түрінде тұл-
ға ланған меншікті капитал шамасына бөлінген тең-
ге рім дік пайда)

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
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норма прибыли на инвестированный капитал - ин-
вес ти ция ланған капиталға шаққандағы пайда мөлшері

норма прибыли на инвестиции - инвестицияға шақ-
қан дағы 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 процента, установленная законом - пайыздың 
заңмен белгіленген нормасы

норма распределения накладных расходов - үстеме 
шығысты бөлу нормасы

норма расхода - шығыс нормасы
норма расходования наличных денег из выручки - 
түскен нақты ақшаны жұмсау мөлшері

норма резервного покры тия - сақтық қор өтемінің 
нормасы

норма рентабельности - пайдалылық мөл ше рі, тиім ді-
лік нормасы

норма ренты - рента мөлшері
норма сбережения - жинақ ақша мөлшері, аманат 
ақша мөлшері

норма сбережения населения - халықтың жинақ ақ-
ша  сы ның мөлшері, халықтың аманат ақшасының 
мөлшері

норма ссуды - несие нормасы, несие мөлшері
норма страхового возмещения - сақтандыру өтемінің 
мөлшері

норма страхового обеспечения - сақ тан ды ру ды қам-
сыз дан дыру нормасы, сақтандыруды қамтамасыз ету 
мөлшері

норма страховой оценки строений - құры лыстың 
сақтандыру бағасының нормасы

норма страховых сумм - сақтандыру сомасының 
мөлшері

норма торговой при были - сауда пайдасының нормасы
норма управляемости - басқарымдылық мөл ше рі‚ 
басқарылушылық мөлшері (өз ме нед же рі не тікелей 
бағынатын қызмет кер лер дің саны)

норма финансовая - қаржы нормасы
норма финансо вой прибыли - қаржылық пайда нор-
масы

норма численности - сан мөлшері‚ қызметкерлер 
санының мөлшері

норма чистого дохода - таза табыс мөлшері
норма экономического роста - экономикалық өсу 
мөлшері (жалпы ұлттық өнім өзгеруінің жылдық 
пайыз ретінде тұлғаланған мөлшері)

норма шариата и мусульманского права - шариғат 
жəне мұсылман құқығы нормасы

нормализация - қалыпқа келтіру, нормаландыру
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 скид ка с обусловленного курса - бағамы 
уағдаласылған қалыпты шегерім

нормальная ставка накладных расходов - үстеме 
шығыстың қалыпты мөлшерлемесі

нормальная стоимость - қалыпты құн
нормальная цена - қалыпты баға
нормальное нормированное распределение - қалып-
ты нормаланған үлестірім

нормальные уравнения - қалыпты теңдестірме
нормальный доход - қалыпты табыс
нормальный риск - қалыпты тəуекел (қатер)
нормальный рынок - қалыпты нарық
нормальный рынок сделок на срок - мерзімдік мəмі-
лелердің қалыпты нарығы

норматив - норматив, мөлшерлі, мөлшерлік (1. не гі зі-
нен шикізаттың, материалдардың үлестік шы ғы-
ны на, өнім көлемінің бірлігіне, ресурстарды тұ ты-
ну объектісін сипаттайтын басқа да бір лік тер ге 
шақ қан да жұмсалған энергия шығынына қа тыс ты 
əм бе бап норма; 2. біртекті экономикалық көр сет-
кіш тер дің ауқымды шеңбері үшін белгіленген жал-
пылаушы норма) 

норматив в менеджменте - менеджменттегі норматив
норматив валютных средств - валюталық қаражат 
нормативі

норматив гибкий - икемді норматив
норматив долгосрочной ликвидности (н4) - ұзақ мер-
зім ді өтемпаздық нормативі, ұзақ мерзімді өтім ді лік 
нормативі (н4) 

норматив достаточности капитала (н1) - капиталдың 
жеткіліктілігі нормативі (н1)

норматив доходов - табыс нормативі, кіріс нормативі
норматив заработной платы на тенге - жалақының 
теңгеге шаққандағы нормативі

норматив использования собственных средств кре-
дитных организаций для приобретений долей (ак-
ций) других юридических лиц (н12) - басқа заңды 
тұлғалардың үлестерін (акцияларын) сатып алу үшін 
несие ұйымдарының меншікті қаражатын пайдалану 
нормативі (н12)

норматив максимального размера кредитов, гаран-
тий и поручительств, предоставленных банком 
своим участникам (акционерам) (н9) - банк өзі нің 
қа ты сушыларына (акционерлеріне) берген не сие лер-
дің, ке піл дік тер мен кепілдемелердің ең жоғары мөл-
ше рі нің нормативі (н9)

норматив максимального размера кредитов, гаран-
тий и поручительств, предоставленных кредит-
ной организацией своим инсайдерам (н10) - несие 
ме ке ме ле рі өзі нің инсайдерлеріне берген не сие лер-
дің, ке піл дік тер мен кепілдемелердің ең жоғары мөл-
ше рі нің нормативі (н10)



450НОР-НОР

норматив максимального размера крупных кредит-
ных рисков (н7) - ірі несие тə уе кел ді гі нің ең жоғары 
мөлшерінің нормативі (н7)

норматив максимального размера привлеченных 
денежных вкладов (депозитов) населения (н11) - 
ха лық тың тартылған ақ ша лай салымдарының (де по-
зит те рі нің) ең жоғары мөлшерінің нормативі (н11)

норматив максимального размера риска на одного 
заемщика или группу связанных заемщиков (н6) 
- бір қарызгерге немесе байланысты қарызгерлер 
тобына шаққандағы тə уе кел діктің ең жоғары мөл ше-
рі нің нормативі (н6)

норматив максимального размера риска на одного 
кредитора (вкладчика) (н8) - бір несиегерге (са-
лым шы ға) шаққандағы тə уе кел дік тің ең жоғары мөл-
ше рі нің нормативі (н8)

норматив мгновенной ликвидности (н3) - мезеттік 
өтемпаздық нормативі (н3)

норматив оборотных средств - айналым қара жа ты-
ның нормативі

норматив оплаты труда - еңбекақы нормативі
норматив пруденциальный - пруденциялық норматив 

(банктердің қаржы тұр лау лы лы ғын қамтамасыз 
ету, ақша-несие жүйе сі нің тұрақтылығына қол 
жет кі зу, са лым шы лар дың мүдделерін қорғау мақ са-
ты мен Ұлттық банк олардың міндетті түрде орын-
дауы үшін белгілейтін экономикалық норматив)

норматив распределения доходов - кірісті бөлу нор-
ма тиві

норматив рентабельности - пайдалылық нормативі
норматив риска собственных вексельных обяза-
тельств (н13) - меншікті вексельдік мін дет те мелер 
тə уе келдігінің нормативі (н13)

норматив собственных оборотных средств - мен шік-
ті айналым қаражатының нормативі

норматив соотношения ликвидных активов и сум-
марных активов кредитной организации (н5) - не-
сие ұйымдарының өтімді активтері мен қосынды 
ак тив тері арасалмағының нормативі (н5)

норматив текущей ликвидности (н2) - ағым дағы 
өтім ділік нормативі (н2)

норматив финансовый - қаржы нормативі
норматив эффективности - тиімділік нормативі
нормативная калькуляция - нормативтік калькуляция
нормативная налоговая льгота - нормативтік салық 
жеңілдігі

нормативная прибыль - нормативтік пайда
нормативная рентабельность - нормативтік пайда-
лылық 

нормативная себестоимость - нормативтік өзіндік құн 
норматив ная ставка рынка краткосрочного капи-
тала - қысқа мерзімді капитал нарығының қалыпты 
мөл шерлемесі

нормативная цена земли - жердің норма тив тік бағасы
нормативное обложение - нормативтік салық салу
нормативное распределение дохода - табыс ты нор ма-
тивтік бөлу

нормативное распределение прибыли - пайданы нор-
мативтік бөлу

нормативное социальное управление - нормативтік 
əлеуметтік басқару

нормативно-параметрический метод ценообразова-
ния - баға белгілеудің нормативтік-параметрлік əдісі

нормативно-правовые акты - нормативтік-құ қық тық 
актілер, низамдық-құқықтық кесімдер 

нормативные правовые акты Нацбанка - Ұлттық 
Банктің нормативтік құқықтық актілері

нормативные правовые акты республики - респуб-
ли ка ның нормативтік құқықтық актілері 

нормативные расходы - нормативтік шығыс
нормативные акты по налогообложению - салық 
салу жөніндегі нормативтік актілер

нормативные акты, регулирующие деятельность 
банков - банктердің қызметін реттейтін нормативтік 
актілер

нормативный коэффициент сравнительной эконо-
мической эффективности - салыстырмалы эко но ми-
ка лық тиімділіктің нормативтік коэф фи циен ті

нормативный коэффициент эффективности капи-
тальных вложений - күрделі жұмсалым тиім ді лі гі-
нің нормативтік коэффициенті

нормативный метод калькуляции - каль ку ля ция ның 
нормативтік əдісі

нормативный метод планирования - нор ма тивтік 
жос парлау əдісі, жоспарлаудың нормативтік əдісі

нормативный метод распределения прибыли - пай-
даны бөлудің нормативтік əдісі

нормативный метод учета затрат и калькулиро-
вания себестоимости продукции, работ и услуг 
- шы ғын ды есептеудің жəне өнімнің, жұмыстар мен 
қыз мет тер дің өзіндік құнын калькуляциялаудың нор-
ма тив тік əдісі

нормативный приказ - нормативтік бұйрық
нормативный срок окупаемости дополнительных 
капитальных вложений - қосымша күрделі жұм са-
лым өтелімділігінің нормативтік мерзімі

нормативный указ - нормативтік жарлық
нормативный учет - нормативтік есеп
нормативный учет доходов - табыстың нормативтік 
есебі

нормативы валютных отчислений - валю та лық ауда-
рымдардың нормативтері

нормативы затрат - шығын нормативтері
нормативы прогрессивные - үдемелі нормативтер
нормативы рентабельности - тиімділік нормативтері
нормативы рискованности - тəуекелділік нормативтері
нормативы цен - баға нормативтері
нормативы экономические - экономикалық норма-
тивтер

нормирование - нормалау, мөлшерлеу (тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтерді тұтынуға шектеулер 
енгізу)

нормирование в зависимости “от кошелька” - “əмиян-
ға” қарай мөлшерлеу, “қалтаға” қарай мөл шер леу
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нормирование заработной платы - жалақыны мөл-
шерлеу

нормирование расходов бюджетных учреждений - 
бюджет мекемелерінің шығысын мөлшерлеу

нормирование собственных оборотных средств - 
меншікті айналым қаражатын мөлшерлеу

нормируемые активы - нормаланатын активтер
нормируемые оборотные средства - нормаланатын 
айналым қаражаты

нормы бухгалтерского учета - бухгалтерлік есеп нор-
малары (бухгалтерлік есепті жүр гі зу қағидаты)

нормы завышенные - көтеріңкі нормалар
нормы заниженные - төмендетілген нормалар
нормы затрат - шығын нормалары
нормы правовые - құқықтық нормалар
нормы расходов - шығыс нормалары
нормы юридические - заңи нормалар
носитель - таратушы, жеткізуші, ие, төлеуші
носитель данных - деректер таратушы
носитель издержек - шығын шегуші
носитель информации - ақпаратты жеткізуші, ақпарат 
иесі

носитель коммерческой тайны - коммер ция лық 
құпия иесі

носитель налога - салық салынушы, са лық төлеуші 
(сайып келгенде салық ауырт па лы ғын көтеретін 
тұлға)

носитель рекламы - жарнама иесі
носитель электронный - электронды жет кізуші 
носитель налога - салық салынушы
ностро - ностро (біздің шот; банктің өз кор рес пон-
ден тін де гі барлық шығысы мен түсімі жазылатын 
шоты)

ностро депо счет - ностро депо шот (депозитарий-до-
мицилиант есебінде ашылатын талдамалы актив 
депо шот)

ностро-конто - ностро-конто (банк тапсырмасын 
корреспонденттің орындауы жөніндегі барлық опе-
рациялары түсіріліп отыратын банк жəне коррес-
пондент шоттары)

ностро-счета - ностро-шоттар (несие мекемелерінің 
корреспондент-банкілердегі өзара төлем көр се ті ле-
тін шоттары)

нота - нота (1. билет; 2. банк тəжірибесінде об ли га-
ция ның, борышты мойындау фактісінің синонимі 
ретінде қолданылатын ағылшын-саксон термині)

нота в обращении - айналыстағы нота
нота до востребования - талап етілмелі нота
нота к оплате - төлеуге ұсынылатын норма
нота к получению - алуға ұсынылатын норма
нота казначейская - қазынашылық нота
нота на плавающую сум му - құбылмалы сомаға 
арналған нота

нота, не приносящая процентов - пайыз əкелмейтін 
нота

нота непогашенная - өтелмеген нота

нота с возможностью признания ответчиком своей 
неправоты - өзінің бұрыстығына жауапкерлігін мо-
йындау мүмкіндігі бар нота

нота с плавающей процентной ставкой - пайыздық 
мөлшерлемесі құбылмалы нота

нота сберегательная - жинақ ақша нотасы
нотариальная отметка на векселе об отказе трасса-
та от акцепта или уплаты - вексельде трассаттың 
ри за лық беруден не төлеуден бас тартқаны туралы 
но та риустық белгі 

нотариальная сделка - нотариалдық мəміле
нотариально заверенная копия - нотариалды растал-
ған көшірме

нотариально заверенный сертификат об отказе от 
оплаты векселя - вексельді төлеуден бас тарту тура-
лы нотариалдық жолмен расталған сертификат

нотариальное опротестование векселя - вексельге 
нотариалдық жолмен наразылық білдіру

нотариальное под тверждение - нотариалдық қуаттама
нотариальные сборы - нотариалдық алым
нотариальный документ об акцепте опротесто-
ванной тратты - наразылық білдірілген траттаны 
акцептілеу туралы нотариалдық құжат

нотариальный сертификат - нотариалдық сертификат
нотариат - нотариат (мəмілелерді куəландыру, мұ ра гер-
лік құқықтарды ресімдеу, аза мат тық құқықтарды 
баянды етуге ба ғыт тал ған басқа əрекеттерді жа-
сау мін дет те рі жүктелген мемлекеттік жəне бей-
мем  ле  кет  тік органдар жүйесі)

нотариус - нотариус (түрлі құжаттарды куəландыра-
тын ресми уəкілетті тұлға)

нотариус биржевой - биржалық нотариус
нотариус государственный - мемлекеттік нотариус
нотес - нотес (қаржы есебіне ескерту)
нотис - нотис (1. кең мағынада - хабарлама, құ лақ тан-
дыр ма; 2. биржада - сатушы фьючерстік биржада 
беретін жеткізілім туралы жазбаша хабарлама; 
3. капитанның кеме жалдаушыға кеменің жүк тие-
уге не түсіруге дайын екендігі туралы хабарламасы; 
4. кеме иесінің кеменің айлаққа келгені туралы кеме 
жалдаушыға хабарламасы; 5. қайта сақ тан ды ру-
шы ның шарттың бел гі лі бір ережелерін қайта қа-
ра мақ немесе оны келесі жылы бұзбақ ниетте екені 
туралы хабарламасы)

нотификация - нотификация, хабарлама жасау, нара-
зы лық хабарлама (вексель ұс тау шы ның ин дос сат қа, 
вексель берушіге не авальшыға век сель дің ак цеп тел-
ме ге ні не тө лен бе гені туралы хабарлауы)

нотный кассир - нота кассирі
ноты в ожидании до ходов - кіріс келуін кү те тін ноталар
ноты евродепозитные - еуродепозит ноталары
ноты Нацбанка - Ұлттық Банктің ноталары 

(мемлекеттік бағалы қағаздар)
ночное хранение - түнгі сақтау, түнде сақтау (банктің 
клиенттер ақшасын түнгі са ғат тар да сақтайтын 
арнаулы сейфі)

ночной банк-депозита рий - түнгі депозитарий-банк
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ночной депозитарий - түнгі депозитарий
ночной депозитный сейф - түнгі депозиттік сейф
ночной прием депозитов - депозиттерді түнгі қабылдау 
ноябрь и май - қараша мен мамыр (пайыз мен диви-
денд тің жарты жылдық төлемі тө ле не тін айлар)

нужда в деньгах - ақшаға мұқтаждық 
нужда в поддержке - қолдауға зəрулік
нужда в помощи - көмекке мұқтаждық
нуждаться в помощи - көмекке мұқтаж болу
нуждаться в фондах - қорларға мұқтаж болу
нуждающийся в день гах - ақшаға мұқтаж болушы
нулевая кассовая наличность - кассалық нөл дік 
қолма-қол ақша

“нулевая проверка” - “нөлдік тексеру”
нулевой - нөлдік (қаржы нарығына қаты су шы ның 
жайғасымы туралы)

“нулевой базис” - “нөлдік базис”
нулевой налог - нөлдік салық 
нулевой платеж - нөлдік төлем (төленбейтін акция-
лар шығарылымы - бұрыннан бар акционерлердің 
арасына жеңілдікті бағамен таратылатын жай 
акциялар шығару)

нулевой рейтинг - нөлдік рейтинг
нулевой уровень доходов - кірістің нөлдік деңгейі
нуллификация - нөлге айналдыру (ақшаны жарамсыз 
деп жариялау жəне жаңа ақша белгілерін енгізу)

нумерация - нөмірлеу; сандық қатар
нумерация счетов - шоттарды нөмірлеу
нумерико - нумерико (айналыстағы бүкіл ақша көлемі)
нумерованное депонирование - нө мір лен ген депозит-
теу (есімі нөмірмен жа был ған клиент тің сақтауға 
өткізген құн ды лық тары)

нумерованный счет - нөмірленген шот (шот иесі банк-
тің тек аздаған басшы қызметшілеріне ғана бел гі лі 
болғанда оның есімінің орнына белгілі бір нө мір қою)

нумизматик - ақшагер (нумизматикамен айналысушы, 
мəнет жинаушы не соның білімпазы)

нумизматика - нумизматика (1. ақшаны зерттейтін 
ғылым; 2. мəнет жинауға əуестік; 3. мəнеттер мен 
медальдар жинау)

ныне не существующая - қазір тіршілік етпейтін 
(қайта құру жөніндегі қаржы корпорациясы)

Нью-йоркская ассоциация клиринговой палаты - 
Нью-Йорк клирингілік палатасы қауымдастығы

Нью-йоркская биржа срочных сделок - Нью-Йорк 
мерзімді мəмілелер биржасы

Нью-Йоркская биржа кофе, сахара и какао - Нью-
Йорктің кофе, қант жəне какао биржасы

Нью-Йоркская межбанковская офи циальная ставка 
- Нью-Йорктің банк аралық ресми мөлшерлемесі

Нью-йоркская межбанковская процентная став ка 
предложения межбанковских депози тов - Нью-
Йорк тің банк аралық депозиттер ұсынысының банк 
ара лық пайыздық мөлшерлемесі

Нью-Йоркская палата клиринговых заче тов по 
внешним валютным опера циям - Нью-Йорк тің 
сырт қы валюталық операциялар бойынша кли рин гі-
лік есепке алу палатасы

Нью-Йоркская полуофициаль ная фондовая биржа - 
Нью-Йорктің жартылай ресми қор биржасы

Нью-Йоркская рас четная палата - Нью-Йорк есеп 
айырысу палатасы

Нью-Йоркская страховая биржа - Нью-Йорк сақ тан-
ды ру биржасы (Лондондағы Ллойд тұрпатындағы 
биржа)

Нью-Йоркская товарная биржа - Нью-Йорк тауар 
биржасы

Нью-Йоркская товарная биржа энергоносите-
лей - Нью-Йорк энергия та ра ту шы ла ры ның тауар   
биржасы

Нью-Йоркская фондовая биржа - Нью-Йорк қор бир-
жасы

Нью-Йоркская фьючерсная биржа - Нью-Йорк фью-
черс тік биржасы

“Нью-Йоркские доллары” - “Нью-Йорк доллары”
Нью-Йоркский денежный рынок - Нью-Йорк ақша 
нарығы

Нью-Йоркский клуб держателей облигаций - Нью-
Йорк облигация ұстаушыларының клубы

Нью-Йоркский план - Нью-Йорк жоспары
Нью-йоркский процент - Нью-Йорк пайызы
ньюс-мейкеры - ньюс-мейкерлер, ықпалды қай рат-
кер лер (елдің қоғамдық-саяси өміріне елеулі ықпал 
ете тін экономика, биржалық, кəсіпкерлік іс, саясат, 
мə де ниет, ғылым, білім, өнер қайраткерлері)

ньюс-релиз - ньюс-релиз, деректеме (клиент тің шарт 
тақырыбы жөнінде кең ақпарат алуына мүм кін дік 
беретін тауар туралы не компания туралы тех ни ка-
лық деректер)

Нэшнл Бэнкамерикард, Инк.” - “Нэшнл Бэнкаме-
рикард, Инк.” (қазіргі кезде “Виза Ю-Эс-Эй, Инк.” 
ретінде белгілі)

О
О - О (біреудің несиені өтеуге толық қа бі лет сіз дігін 
білдіру үшін фирма қолданатын шартты белгі)

о поставке цен ных бумаг по ранее заключенной 
сделке - бұрынырақ жасалған мə мі ле бойынша ба ға-
лы қағаздардың жеткізілімі туралы

о страхова нии банковских депозитов - банк депо зит-
те рін сақтандыру туралы

оазис налоговый - салық шұраты, салық жазирасы 
(салық жеңілдіктерін беру арқылы шетелден несие 
капиталын тарту саясатын жүргізуші шағын мем-
лекеттер мен аумақтар)

оазис фискальный - қазыналық шұрат, салық жази-
расы (салық жеңілдіктері бар шағын мемлекеттер, 
аралдар, аймақтар)
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обанкротившаяся облигация - банкротқа ұшыраған 
облигация

обанкротившийся - банкротқа ұшыраған
обанкротившийся банк - банкротқа ұшы раған банк
обанкротившийся держатель акции - акция ның 
банкротқа ұшыраған иесі

обанкротиться - банкротқа ұшырау, тақырға отыру, 
жұтау

обвал инвестиций - инвестициялардың күйреуі
обвал рынка - нарықтың күйреуі
обвал цен - бағаның құлауы
обвал экономики - экономиканың күйреуі
“обворачивающая” аренда - “қайтарылма” жалгерлік 

(жалға алу құрылымы, мұнда бір жалгерлік екінші 
жалгерлікті қайтарады) 

“обворачивающие” аннуитеты - “қай та рыл ма” анну-
итеттер (салықтарды мəулеттік төлеу бағ дар ла ма-
сы, ол сақтандыру ком па ния сы ның басқаруымен са-
лық тар ды мəу лет тік төлеу жолымен жеке тұл ға-
ның банк тік жинақ сертификат немесе өзара қа  рыз 
қорындағы акциялар бойынша ағым дағы пайыздық 
кірісті аннуитет нысанына кө ші ру арқылы жабуы-
на мүмкіндік береді)

“обворачивающие” ипо теки - “қайтарылма” ипотека-
лар (екі несиегерді - ипотекалық кредит беруші мен 
“қайтарушы” несиегерді қамтитын ипотека)

обговаривать пролонга цию кредита или аренды 
личного имуще ства - кредиттің немесе же ке ба сы-
лық мүлікті жалға берудің ұластырылуын уағдаласу

обезличенность денежного рынка - ақша на  ры ғы ның 
иесізденуі (топ тас ты рыл ған ды ғы)

обезличенные облигации - иесізденген облигациялар
обезличенный металлический счет - иесізденген ме-
талл шот (несие ұйымы асыл металдарды есепке алу 
үшін ашатын арнау лы шот)

обердрафт - обердрафт (қысқа мерзімді несие нысаны)
“обертки” - “орауыш” (қазіргі кредитті қай та қар-
жы лан ды ру жəне мөлшерлеме бо йын ша қо сым ша 
ақ ша ны жұмылдыру тетігі)

обеспечение - қамтамасыз ету, қамсыздандыру, қам-
сыз дан дыр ма (несиені өтеу немесе қай сы бір мін дет-
те ме ні орындау үшін кепілдік ре тін де пайдаланыла-
тын бағалы қағаздар мен тауарлар)

обеспечение активами - активтермен қамтамасыз ету
обеспечение активов - активтерді қамтамасыз ету
обеспечение акциями промышленными - өнеркəсіп 
акцияларымен қамтамасыз ету

обеспечение банкнот - банкноттарды қамта масыз ету
обеспечение банковское - банктік қамтамасыз ету
обеспечение банкнот ценными металлами - банкнот-
ты құнды металдармен 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 - өнеркə-
сіптік акциялар түрінде қамтамасыз ету 

обеспечение в форме банковской гарантии - банк 
кепілдігі нысанында қамтамасыз ету

обеспечение валютное - валютамен қамта масыз ету
обеспечение валюты - валютаны қамтамасыз ету
обеспечение векселя - вексельді қамтамасыз ету
обеспечение выживаемости - өміршеңдікті қамта ма-
сыз ету

обеспечение выплаты процентов - пайыздар төлеуді 
қамтамасыз ету

обеспечение выпуска банкнот золотом или серебром 
- банкнот шығаруды алтынмен немесе күміспен қам-
та ма сыз ету

обеспечение вы пущенных банкнот - шығарылған 
банкноттарды қамтамасыз ету

обеспечение гаран тией - кепілдікпен қамтамасыз ету
обеспечение гарантийное - кепілдікті қамта масыз ету
обеспечение денег - ақшаның қам сыз дан ды ры луы 

(ақшаның пайдаланылуын, ақша ай на лы сы ның тұ-
рақ ты лығын қамтамасыз ете тін материалдық 
жағ дайлардың жиын тығы)

обеспечение денежное - ақшалай қамтамасыз ету
обеспечение денежной единицы - ақша бірлі гінің 
қамтамасыз етілуі

обеспечение договора - шарттың орындалуын қамта-
ма сыз ету

обеспечение долга - борышты қамтамасыз ету 
обеспечение долга государственного сектора - мем-
ле кеттік сектордың борышын қамтамасыз ету

обеспечение допол нительных доходов за счет заем-
ных средств - қосымша кірісті қарыз қаражаты есе-
бі нен қамтамасыз ету

обеспечение дохода - табысты қамтамасыз ету
обеспечение займов - қарыздарды қамтамасыз ету
обеспечение залоговое - кепілзаттық қамта масыз ету
обеспечение залогом - кепілмен қамтамасыз ету
обеспечение золотом (золотое) - алтынмен қамта ма-
сыз етілу, алтындық қамтамасыз ету

обе спечение золотом - алтынмен қамтамасыз ету
обеспечение имущественное - мүліктік қамта масыз ету
обеспечение информационное - ақпаратпен қамта ма-
сыз ету

обеспечение ипотеки - ипотеканы қамтамасыз ету 
(1. ипотека туралы хат тапсыру жолымен банкирге 
кепілзат ретінде мəлімделген тауарды сату өкі лет-
ті гін беру; 2. кеме иесіне бүкіл жүзу кезінде ие ле-
не тін барлық құрал-жабдықты пайызымен төлеу 
ке піл дігі ретінде берілетін міндеттеме)

 обеспечение иска - қуынымды қамтамасыз ету 
(алдағы сот не төреші шешімінің орындалуы мүм-
кін ді гін жасайтын шаралар қабылдау)

обеспечение исполнения обязательств - мін дет теме-
лер дің орындалуын қамтамасыз ету

обеспечение кадрами - кадрлармен қамта масыз ету
обеспечение капитала - капиталды қамтама сыз ету
обеспечение кворума - кворумды қамтамасыз ету 
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обеспечение компьютерное - компьютермен қамта ма-
сыз ету, компьютерлік қамтамасыз ету

обеспечение конфиденциальности - құпия лықты қам-
та масыз ету

обеспечение координации - үйлестіруді қам та масыз ету
обеспечение кредита - кредитті қам сыз дан ды ру, кре-
дит ті қамтамасыз ету (1. бо рыш қор дың несиеге ал ған 
қаражатты уақытылы толық қайтаруына жəне 
оның тиісті па йыз ды төлеуіне несиегер үшін кепіл 
болып табылатын тауар-материалдық құн  ды  лық-
тар мен өндіріс шығыны; 2. өмірді сақ тан дыру 
по лис те рі не банк несиесін қам та ма сыз ету кепілі 
ре тін де берілетін акциялар түріндегі қам сыз дан ды-
ру нысаны)

обеспечение кредита, которое трудно реализовать - 
өткізілуі қиын кредитті қамтамасыз ету

обеспечение материальное - материалдық қамтамасыз 
ету

обеспечение материально-техническое - материал-
дық-техникалық қамтамасыз ету

обеспечение надежности - сенімділікті қамтамасыз ету
обеспечение нематериальными активами - беймате-
риалдық активтермен қамтамасыз ету

обеспечение обслуживания - қызмет көрсе ту ді қамта-
масыз ету

обеспечение платежа - төлемді қамтамасыз ету
обеспечение по кредиту - кредит бойынша қамта ма-
сыз 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 қамта ма-
сыз ету

обеспечение прибыли - пайданы қамтамасыз ету
обеспечение программное (ЭВМ) - бағдар ла малық 
қамтамасыз ету (ЭВМ)

обеспечение с по мощью закладной - кепіл хат тың 
көме гімен қамтамасыз ету

обеспечение сделки залогом - мəмілені кепіл затпен 
қамтамасыз ету

обеспечение сервисное - сервистік қамта ма сыз ету
обеспечение сохранности капитала - капи тал дың 
сақталуын қамтамасыз ету

обеспечение сохранности пенсионных накоплений - 
зейнетақы қорланымының сақталуын қамтамасыз ету 

обеспечение ссуд фондовых брокеров в форме цен-
ных бумаг, на ходящихся на хранении в сейфе - қор 
брокерлерінің несиесін сейфте сақтаулы тұрған ба ға-
лы қағаздар нысанында қамтамасыз ету

обеспечение ссуды - несиені қамтамасыз ету
обеспечение счета - шотты қамтамасыз ету

обеспечение стабиль ного функционирования фи-
нансовой системы - қаржы жүйе сінің тұрақты жұ-
мыс істеуін қамтамасыз ету

обеспечение стабильных цен - тұрақты ба ға ны қамта-
масыз ету

обеспечение страховое - сақтандырудың қам сыз-
дандылуы, сақтандыруды қамтамасыз ету (мүлікті 
сақ тан ды ру да жекелеген сақ тан ды ру объектілері не 
сақ та нушы ның бүкіл мүл  кі сақтандырылған со ма-
ның құндық кө рі ні сі)

обеспечение текущей ликвидности - ағым дағы өтім-
ді лікті қамтамасыз ету

обеспечение уплаты таможенных платежей - кеден 
төлемдерінің төленуін қамтамасыз ету 

обеспечение финансирования - қаржылан ды рылуын 
қамтамасыз ету

обеспечение финансовое - қаржымен қамта ма сыз ету
обеспечение финансовой поддержки - қаржы қол да-
уын қамтамасыз ету 

обеспечение ценных бумаг закладными - бағалы 
қағаздарды кепілхаттармен қам та ма сыз ету

обеспечение экономического эффекта - экономи ка-
лық нəтижені қамтамасыз ету

обеспечение экс портного кредита - экспорт тық кре-
дит ті қамтамасыз ету

обеспечение эффективного контроля - тиімді бақы-
лау ды қамтамасыз ету

обеспеченная гарантией ссуда - кепілдікпен қамта ма-
сыз етілген несие

обеспеченная гарантия - қамтамасыз етілген кепілдік
обеспеченная ипотекой ценная бумага - ипотекамен 
қамтамасыз етілген бағалы қағаз

обеспеченная кредитная карточка - қамтамасыз 
етілген кредит карточкасы 

обеспеченная об лигация без срока погашения - өтеу 
мерзімі жоқ қамтамасыз етілген облигация

обеспеченная онколь ная сумма - қамтамасыз етілген 
талап етілмелі сома

обеспеченная продажа опциона “колл” на акции - 
акциялық “колл” опционның қам та ма сыз етілген са-
тылуы (сатушы қо лын да ғы акциялық “колл” опцион-
ның сатылуы)

обеспеченная сделка - қамтамасыз етілген мəміле
обеспеченная ссуда - қамтамасыз етілген несие
обеспеченная ссуда до вос требования - талап етілмелі 
қамтамасыз етілген несие

обеспеченное долговое обязательство - қам та ма сыз 
етілген борышқорлық мін дет те ме (компания мүл кі не 
құ қықпен қам сыз дан ды рыл ған борышқорлық мін дет-
теме)

обеспеченное обязательство - қамтамасыз етілген мін-
деттеме

обеспеченность - қамтамасыз етілу
обеспеченность долга - борыштың қам та ма сыз етілуі
обеспеченность капиталом - капиталмен қам та ма сыз 
етілгендік

обеспеченность кредита - несиенің қамта ма сыз етілуі
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обеспеченность собственными срествами - меншікті 
қаражатпен қамтамасыз етілу (кəсіпорында қаржы 
тұрақтылығын қам та ма сыз ету үшін қажетті 
айналым қа ра жа ты ның болуын сипаттайтын 
көрсеткіш)

обеспеченные золотом - алтынмен қамта ма сыз етілген
обеспеченные недвижимостью кредиты - жылжы-
майтын мүлікпен қамтамасыз етілген кредиттер

обеспеченные облигации - қамтамасыз етілг ен обли-
гациялар (ипотекамен не басқа ке піл зат пен қам сыз-
дан ды рыл ған облигациялар)

обеспеченный - қамтамасыз етілген, қам сыз дан ды-
рылған (1. несиегер қарызгердің қайсыбір активінің 
ие ле ну шісі болып табылатын несие; 2. кепілзат 
ре тін де бо рыш қор дың қайсыбір мүлкін ұстаушы не-
сиегер)

обеспеченный вексель - қамтамасыз етілген вексель
обеспеченный долг - қамтамасыз етілген борыш, қам-
сыз дандырылған борыш (активтер кепілімен қам та-
ма сыз етілген борыш)

обеспеченный залогом - кепілзатпен қамтама сыз 
етілген

обеспеченный кредит - қамтамасыз етілген кредит
обеспеченный наличием цен ных бумаг - ба ға лы 
қағаз дардың болуымен қамтамасыз етілген

обеспеченный облигациями - облигациялармен қам-
та масыз етілген

обеспечиваемая гарантия - қамтамасыз етілген ке-
пілдік

обеспечиваемые активами ценные бумаги - актив-
термен қамтамасыз етілетін бағалы қағаздар

обеспечивать - қамтамасыз ету
обеспечивать банкно ты металлическим покрытием 

- банкнотты металл өтеммен қамтамасыз ету
обеспечивать валюту - валютаны қамтамасыз ету
обеспечивать га рантии - кепілдікті қамтама сыз ету
обеспечивать долг закладной - борышты кепілхатпен 
қамтамасыз ету

обе спечивать доход - табысты қамтамасыз ету
обеспечивать иностранной валютой - шетел валюта-
сымен қамтамасыз ету

обеспечивать покрытие - өтемді қамтамасыз ету
обеспечивать покрытие векселя - вексель өтемін 
қамтамасыз ету

обеспечивать поручительство - кепілгерлікті қамта-
ма сыз ету

обеспечивать постепенную выплату займа - қарыз-
дың бірте-бірте төленуін қамтамасыз ету 

обеспечивать при влечение депозитов - депозиттер 
тартуды қамтамасыз ету

обеспечивающая заклад ная - қамтамасыз ететін ке-
пілхат

обеспечить акцептование векселя - вексель дің ак цеп-
те луін қамтамасыз ету

обеспечить определенный уровень цены - бағаның 
белгілі бір деңгейін қамтамасыз ету

обеспечить определенный уровень цены с по мощью 
срочной сделки - бағаның белгілі бір деңгейін мер-
зім ді мəміленің көмегімен қамтамасыз ету

обеспечить привлечение депозитов - депо зит тердің 
тартылуын қамтамасыз ету 

обесценение - құнсыздану, құнын жою, бағасы түсу 
(1. пайда мен залал шотына есептелетін жəне ак-
тив тің тозуын не құнының аза юын білдіретін сома; 
2. валюта құнының құл ды рауы)

обесценение акций - акциялардың құнсыз дануы
обесценение валюты - валютаның құнсыз да нуы 

(1. ұлттық валюта өлшемінің шетел валютасына 
қатысты бағамының тө мен деуі; 2. ақшаның та-
уар ды сатып алуға жа рам дылығының құлдырауы не 
оның ва лю та лық бағамының төмендеуі)

обесценение валюты относительно золота - валюта-
ның алтынға қатысты құнсыздануы

обесценение денег - ақшаның құнсыздануы (ақшаның 
тауар сатып алуға жа рам ды лы ғы ның құлдырауы 
немесе оның валюталық бағамының төмендеуі)

обесценение ка питала - капиталдың құн сыз дануы
обесценение национальной валюты - ұлттық валюта-
ның құнсыздануы

обесценение обя зательств - міндеттемелердің құнсыз-
дануы

обесценение фунта стерлингов - стерлинг фунттың 
құнсыздануы

обесцененная валюта - құнсызданған валюта
обесцененная облигация - құнсызданған облигация
обесцененные акции - құнсызданған акциялар
обесцененные деньги - құнсызданған ақша
обесценивание - құнсыздану (валюта құны ның құл ды-
рауы)

обесценивание денег - ақшаның құнсыздануы (ұлт-
тық валютаның ішкі нарықта сатып алуға жа рам-
ды лы ғы ның төмендеуі)

обесценивать валюту - валютаны құнсыз дандыру
обесцениваться - құнсыздану
обесценивающиеся деньги - құнсызданушы ақша
обесценившиеся деньги - құнсызданған ақша
обещание произвести платеж - төлем төлеуге уəде 
беру

обещание учесть вексель - вексельді есепке алуға 
уəде беру

“обжигающая цена” в страховании - сақ тан ды ру  да ғы 
“күйдіргіш баға” (сақтандыру бойынша қа был дан-
ған, яғни төленген не төленуге тиіс залалды цедент-
компания алатын сыйлықақыға жатқызу)

обзор рынка - нарыққа шолу
обзор рыночной конъюнктуры - нарықтық жағдаятқа 
шолу

обзор состояния рынка ценных бумаг - ба ға лы қағаз-
дар нарығының жай-күйіне шолу

обзор финансовой отчетности - қаржы есептемесіне 
шолу

обильный рынок кре дита, характеризующийся 
низкими процентными ставками - пайыздық мөл-
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шер ле ме сі нің төмендігімен сипатталатын кредиттің 
мол нарығы

облагаемая цена - салық салынатын баға
облагаемые доходы - салық салынатын табыс
облагаемые налогом обязательства - салық салына-
тын міндеттемелер 

облагаемые налогом подарки - салық салынатын тарту
облагаемые налогом ценные бумаги - салық салына-
тын 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
обладание кон трольным пакетом акций - акция лар-
дың бақылау пакетін иелену

обладание монополией - монополияға ие болу
обладание полномочиями - өкілеттікке ие болу
обладание ценными бумагами - бағалы қағаз дарға ие 
болу 

обладатель - иегер, иеленуші
обладатель вексельного права требования - вексель 
құқығын иеленуші

обладать высшим рейтингом агентства “Стандард 
энд Пур” - “Стандард энд Пур” агент тігінің жо ға ры 
рейтингін иелену (облигациялар мен ар тық шы лық-
ты акциялар үшін)

область допустимых решений - ұйғарымды 
шешімдердің ауқымы, рауалы шешімдердің ауқымы

область контактов банка с клиентами - банктің кли-
енттермен байланыстары саласы

облегченные ус ловия займа - жеңілдетілген қарыз 
шарттары

облигации - облигациялар
облигации, базирующи еся на корзине валют - валю-
талар қоржынына негізделетін облигациялар

облигации беспроигрышные - ұтылыссыз облига-
циялар

облигации в обра щении - айналыстағы облигациялар
облигации внутренних займов - ішкі қарыз облига-
циялары

облигации, временно переуступленные одним бан-
ком дру гому - бір банк екінші банкіге уақытша кең-
ші лік пен беретін облигациялар (несиені қамтамасыз 
ету ретінде)

облигации всех траншей - барлық транштар облига-
циялары

облигации, выпускаемые взамен погашенных до-
срочно - мерзімінен бұрын өтелген облигациялардың 
орнына шығарылатын облигациялар

облигации, выпус каемые двумя равными транша-
ми для защиты от колебаний биржевой конъюнк-
туры - биржалық жағдаятты ауытқудан қорғау үшін 
тең екі траншпен шығарылатын облигациялар

облигации, выпускаемые для погашения ранее вы-
пущенных - бұрын шығарылған облигацияларды 
өтеу үшін шығарылатын облигациялар

облигации, выпускаемые корпорациями - корпора-
циялар шығаратын облигациялар

облигации, выпус каемые под будущие налоговые 
поступления - болашақ салық тү сімде рі кепілімен 
шығарылатын облигациялар

облигации, выпускаемые при условии регулярного 
внесения эми тентом определенных сумм в фонд 
погашения займа - эмитенттің қарызды өтеу қо ры на 
белгілі бір соманы тұрақты төлеуі шартымен шы ға-
ры ла тын облигациялар

облигации, выпус каемые с целью изменения струк-
туры основного капитала компании - ком па ния-
ның негізгі капиталының құрылымын өзгерту мақ са-
ты мен шығарылатын облигациялар

облигации, выпускаемые сериями - сериялап шы ға-
ры ла тын облигациялар

облигации, выпускаемые сериями в разные сроки 
- түрлі мерзімде сериялармен шығарылатын облига-
циялар

облигации, выпущенные банком - банк шығарған об-
лигациялар

облигации выпущен ные взамен досрочно погашен-
ных - мерзімінен бұрын өтелген облигациялардың 
орнына шығарылған облигациялар

облигации выпущен ные для замещения более 
ранних займов - неғұрлым ертеректегі қарыздарды 
ауыс тыру үшін шығарылған облигациялар

облигации, вы пущенные корпорациями - корпора-
циялар шығарған облигациялар

облигации, выпущенные по це не, которая не встре-
чалась на рынке - нарықта кездес пеген бағамен шы-
ға рыл ған облигациялар

облигации, выпущен ные под залог облигаций, обе-
спеченных закладной на недвижимость - жылжы-
майтын мүлікке салынған кепілхатпен қамтамасыз 
етіл ген облигациялар кепілімен шығарылған облига-
циялар

облигации, выпущенные правительственным ор-
ганом - үкімет органдары шығарған облигациялар 
(АҚШ)

облигации, выходящие в тираж - таралымға шығатын 
облигациялар

облигации гарантированные - кепілдікті облигациялар
облигации годовые - жылдық облигациялар
облигации государственного займа - мемлекеттік 
қарыз облигациялары

облигации государственные - мемлекеттік облига-
циялар

облигации для погашения внутреннего долга - ішкі 
қарызды өтеуге арналған облигациялар

облигации конвертируемые - айырбасталатын обли-
гациялар

облига ции Корпорации по кредитованию домовла-
дельцев - Үй иелерін несиелендіру жөніндегі кор по-
ра ция ның облигациялары

облигации легкореализуемые - оңай өткізілетін об-
лигациялар
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облигации массового выпуска - жаппай шы ға рылым 
облигациялары

облигации международные - халықаралық облига-
циялар

облигации младшие - кіші облигациялар
облигации муниципалитетов - муниципалитеттердің 
облигациялары

облигации муниципальные - муниципалдық облига-
циялар

облигации, находя щиеся в обращении - айналыста 
жүрген облигациялар

облигации нацио нализированных предприятий 
- ұлт меншігіне айналдырылған кəсіпорындардың 
облигациялары (акционерлерге олардың акциялары 
үшін өтемақы ретінде берілетін облигация)

облигации, не имеющие конечного срока погаше-
ния - өтеудің ақырғы мерзімі жоқ облигациялар

облигации, не имеющие преимущественного права 
требова ния - талап етудің артықшылықты құқығы 
жоқ облигациялар

облигации, не размещенные в ходе подписки - жазы-
лыс барысында орналастырылмаған облигациялар

облигации невыкупленные - сатып алын ба ған обли-
гациялар

облигации, обеспеченные совокупной закладной 
- жиынтықты кепілхатпен қам та ма сыз етілген обли-
гациялар

облигации, обме ниваемые на акции - акцияларға 
айыр басталатын облигациялар

облигации, обмениваемые на другие долговые обя-
зательства - басқа борыштық міндет те ме лерге айыр-
басталатын облига циялар

облигации, определя ющие движение биржевой 
конъюн ктуры - биржа жағдаятының қозғалысын ай-
қын дай тын облигациялар

облигации, погашаемые по усмотрению правитель-
ства - үкіметтің қалауы бойынша өтелетін облига-
циялар

облигации, погашаемые путем выигрышей - ұтыс 
ойындары жолымен өтелетін облигациялар

облигации, пользующи еся популярностью среди 
инвесторов в течение продолжительного времени 
- ин вес тор лардың арасында ұзақ уақыт бойына таны-
мал ре тін де пайдаланылатын облигациялар

облигации правительственные - үкіметтік облига-
циялар

облигации, предлагаемые банку-кредитору развива-
ющейся стра ной для частичного урегулирования 
долга - борышты ішінара реттеу үшін дамушы елдер 
несиегер-банкке беретін облигациялар

облигации при досроч ном выкупе - мер зі мі нен бұ-
рын өтеуін төлеп алу кезіндегі облигациялар

облигации, размещае мые среди группы учреждений 
при снижении ставок до определенного уровня - 
мөлшерлемелердің бел гі лі бір деңгейге дейін тө мен-
де уі кезінде мекемелер тобы арасында орналастыры-
латын облигациялар 

облигации Руза - Руза облигациялары (АҚШ 1960-70-
ші жылдары шет мемлекеттердің өкімет органда-
рынан олардың ұлттық валюталарын қарызға алып, 
алтынның пайдаланылуын қысқарту үшін кейін 
оларды өзіне керек емес долларға айырбастаған об-
лигациялар, АҚШ қаржы министрінің орынбасары 
Р. Рузаның есімімен аталған)

облигации с высоким доходом - табысы жоғары об-
лигациялар

облигации с индексирован ной выкупной стоимо-
стью относи тельно фондового индекса, установ-
ленного агентством “Стандард энд Пур” - “Стан-
дард энд Пур” агент ті гі белгілеген қор индексіне 
қа тыс ты өте уін төлеп алу құны индекстелген облига-
циялар

облигации с купо нами - купондары бар облигациялар
облигации с нарушен ным графиком выплаты 
процентов или основной суммы с согласия ин-
весторов - инвесторлардың келісуімен пайыздар 
немесе негізгі соманы төлеу кестесін бұзған облига-
циялар

облигации с невысоким рейтингом - рей тин гі жоға-
ры емес облигациялар

облигации с нулевым купоном - нөл купонды обли-
гациялар

облигации с нулевыми купонами на основе австра-
лийских правительственных бумаг - Австралия 
үкі ме ті нің қағаздары негізіндегі нөл купонды обли-
гациялар

облигации с нулевыми купонами, выпускаемые на 
основе казначейских бумаг - қа зы на шылық қа ғаз-
дар негізінде шы ға ры ла тын нөл купонды облигация-
лар (АҚШ)

облигации с плавающей ставкой - мөл шер ле ме сі құ-
был ма лы облигациялар (мөл шер ле мелері белгілі бір 
деңгейге жеткенде табысы тиянақталған бағалы 
қа ғаз дарға айналатын облигациялар)

облигации с пла вающей ставкой, у которых не сов-
падают периоды выплаты процентов и фиксации 
ставки купона - па йыздар төлеу жəне купон мөл-
шер ле ме ле рін тия нақ тау кезеңдері сай келмейтін құ-
был ма лы мөл шер лемелі облигациялар

облигации, с помощью которых банки предостав-
ляют развивающимся странам новые средства - 
банк тер олардың көмегімен дамушы елдерге жаңадан 
қа ра жат беретін облигациялар

облигации с постепенно уменьшающимся купо ном - 
купоны бірте-бірте азая беретін облигациялар

обли гации с почти истекшими сроками - мерзімі 
өткен дерлік облигациялар

облигации с продлева емым сроком - мерзімі ұзар ты-
ла тын облигациялар

облигации с фиксиро ванной процентной ставкой 
без учета процентов за период до оплаты очеред-
ного купона - кезекті купонды төлеуге дейінгі ке зең-
де пайыздар есепке алынбайтын пайыздық мөл шер-
ле ме сі тиянақталған облигациялар
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облигации сберегательного займа - жинақ қа ры зы-
ның облигациялары

“облигации свободы” - “бостандық облигациялары” 
(АҚШ-та бірінші дүние жүзілік соғыс жылдары 
шығарылды)

облигации сёгун”, эмити руемые в Японии в ино-
странной валюте нерезидентами - Жапонияда 
бейрезиденттер шетел валютасы түрінде шығаратын 
“сёгун” облигациялары

облигации серийные - сериялық облигациялар
облигации со сроком 1 год, выпускаемые местны-
ми органа ми власти и государственными орга-
низациями - жергілікті билік органдары мен мем ле-
кет тік ұйымдар шығаратын мерзімі 1 жылдық обли-
гациялар (Ұлыбритания)

облигации, срок действия которых истекает в один 
и тот же день - қолданылу мерзімі бір күнде бітетін 
облигациялар

облигации, условия выпуска которых предусматри-
вают образование выкупного фонда - шығарылу 
шарттарында өтеуін төлеп алу қорын құру көзделетін 
облигациялар

облигации участия - қатысу облигациялары
облигации частично погашенные - ішінара өтелген 
облигациялар

облигации, эк вивалентные имеющимся - қолда бар 
облигацияларға баламалы облигациялар

облигационер - облигацияшы
облигационная резолюция - облигациялық қарар
облигационная стоимость - облигациялық құн
облига ционное инвестирование путем кре дитного 
финансирования - несиені қар жы лан ды ру жолымен 
облигациялық инвестициялау

облигационное полномочие - облигациялық өкілеттік
облигационное предписание - облигациялық өкімдеме
облигационное соглашение - облигациялық келісім
облигационный антисипационный билет - облига-
ция лық антисипациялық билет (па йы зы мен тө ле не-
тін қысқа мерзімді бо рыш қор лық құрал)

облигационный брокер - облигациялық делдал
облигационный брутто-долг - облигациялық жалпы 
борыш

облигационный варрант - облигациялық варрант
облигационный вар рант, дающий право на покуп-
ку ак ций - акцияларды сатып алуға құқық беретін 
облигациялық варрант

облигационный варрант, защищающий инвестора 
от досрочного погашения бумаг - инвесторды қа-
ғаз дар дың мерзімінен бұрын өтелуінен қорғайтын 
обли га ция лық варрант

облигационный выпуск с несколькими траншами - 
бірнеше транштың обли га ция лық шығарылымы

облигационный долг компании - компа ния ның обли-
га циялық борышы

облигационный заем - облигациялық қарыз
облига ционный заем без фиксированного срока - 
тия нақталған мерзімі жоқ обли га ция лық қарызхат

облигационный заем с варрантами, дающими право 
на по купку других облигаций заемщика - қа рыз-
гер дің басқа облигацияларды сатып алуына құқық 
бе ре тін варранттары бар облигациялық қарыз

облигационный заем с ку понами - купондары бар 
обли гациялық қарыз

облигационный за ем с нарушением условий плате-
жей - төлемдердің шарттары бұзылған облигациялық 
қарыз

облигационный инвестиционный траст - облигация-
лық инвестициялық сенім қоры

облигацион ный индекс-40 Доу-Джонса - Доу-Джонс-
тың облигациялық - 40 индексі

облигационный капитал - облигациялық капитал
облигационный контракт - облигациялық келісім шарт
облигационный коэффициент - облигация лық коэф-
фициент

облигационный крауд - облигациялық крауд, облига-
ция лық топ (биржа шеңберінде облигациялар бойын-
ша мəмілелермен жұмыс істейтін биржа мү ше ле рі)

облигационный купон - облигациялық купон
облигационный опцион - облигациялық опцион
облигационный процент - облигациялық пайыз
облигационный своп - облигациялық своп
облигационный своп для повышения безопасности 
инвестиционного портфеля - инвестициялық қор-
жын ның қауіпсіздігін арттыруға арналған обли га ция-
лық своп

облигационный сертификат - облигациялық серти-
фикат

облигация - облигация (бағалы қағаз, ол ақша са-
лын ға нын жəне оның иесінің осы бағалы қағаздың 
атаулы құнын тіркелген пайыздың төленуі жолымен 
көз дел ген мерзімде алуы құқығын куəландырады)

облигация активная - белсенді облигация
облигация акционерной компании - акционерлік 
компанияның облигациясы

облигация акционе ров - акционерлердің облигациясы
облигация “Аладинова” - “Аладин” облигациясы 

(облигациялардың ескі шы ға ры лы мы на айырбас 
ретінде ұсы ны ла тын жаңа шығарымы)

облигация арбитражная - арбитраждық облигация
облигация “бабушкина” - “əже” облигациясы (Ұлы-
бри та ния да зейнеткерлердің жинақ ақшасын кө тер-
ме леу үшін шығарылып, индекстелген облигация)

облигация базисная - базистік облигация
облигация без права досрочного погашения - мер зі-
мі нен бұрын өтеу құқығы жоқ облигация

облигация без специаль ного обеспечения - арнайы 
қамтамасыз етілмейтін облигация

облигация бездействующая - əрекетсіз облигация
облигация безнакладная - үстемесіз облигация
облигация безопасная - қауіпсіз облигация
облига ция безусловно конвертируемая в акции - ак-
ция лар ға сөзсіз айырбасталатын облигация

облигация бескупонная - купонсыз облигация
облигация беспроцентная - пайызсыз облигация
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облигация бессрочная - мерзімсіз облигация
облигация бланковая - бланкілік облигация
облигация бросовая - арзанқол облигация
облигация “бульдог” - “бульдог” облигациясы 

(пайыздық мөлшерлемесі тиянақты жəне атаулы 
құны стерлинг фунтпен көрсетілген облигация; 
шетелдік қарызгер Британия ның облигациялар 
нарығына шығарған обли гация)

облигация “быка” - “бұқа” облигациясы (1. сатып алу 
құны не баға индексіне не тауар бағасына кел ті ріл-
ген облигация; 2. пайыздық мөлшерлемесі тө мен де-
ген де бағасы көтерілетін облигация)

облигация “быков” и “медведей” - “бұқалар” мен 
“аюлар” облигациясы (облигацияның белгіленген қор 
индексіне қатысты индекстеліп, екі тең траншпен 
шығарылатын облигация, мұнда бірінші транш об-
лигация бағамы көтерілгенде, екінші транш бағам 
төмендегенде тиімді, сөйтіп эмитент биржа жағ-
даятының кез келген ауытқуынан қорғалады) 

облигация в долларах - доллар түріндегі облигация
облигация в иностранной валюте - шетел валютасы 
түріндегі облигация

облигация “ванильная” - “ванильді” облигация 
(нарық айқындайтын өзгермелі бағамен сатылатын 
бағалы қағаз)

облигация “вечная” - “мəңгі” облигация (өтеу күні 
көрсетілмеген облигация)

облигация внешнего займа - сыртқы қарыз облига циясы
облигация внутреннего валютного займа - ішкі ва-
лю та лық қарыз облигациясы

облигация внутреннего займа - ішкі қарыз облига-
циясы

облигация внутренних и местных займов - ішкі жəне 
жергілікті қарыз облигациясы

облигация внутренняя - ішкі облигация
облигация военного займа - əскери қарыз облигациясы
облигация возвратная - қайтарылма облигация
облигация возвращаемая - қайтарылмалы облигация
облигация второзакладная - екінші кепіл хат ты об-
лигация

облигация выигрышная - ұтыс облигациясы
облигация выигрышного займа - ұтыс қары зы об-
лигациясы

облигация выморочная - иесіз облигация, өлген адам-
нан қалған облигация

облигация, выпускаемая для погашения ранее вы-
пущенных облигаций - бұрынырақ шығарылған об-
лигацияларды өтеу үшін шы ға рылатын облигация

облигация, выпускаемая для рефинансирования - 
қайта қаржыландыру үшін шы ға ры ла тын облигация

облигация, выпускае мая и погашаемая в валю-
те другой страны - басқа елдің валютасы түрінде 
шығарылатын жəне өтелетін облигация

облигация, выпускаемая местными властями - жер-
гі лік ті өкімет орындары шығаратын облигация 

облигация, выпущенная в нескольких валютах - 
бір неше валюта түрінде шы ға рыл ған облигация

облигация, выпущенная в порядке частного раз-
мещения и официально не зарегистрированная 
- жекеше орналастыру тəртібімен шығарылған жəне 
ресми түрде тіркелмеген облигация

облигация, выпущенная в результате использо-
вания варранта и основной облигации, дающей 
право на приобретение дополнительных ценных 
бумаг - варрантты жəне қосымша бағалы қағаздарды 
сатып алу ға құқық беретін негізгі облигацияны пай-
далану нəтижесінде шығарылған облигация

облигация, выпущенная властями штата - штаттың 
өкімет орындары шығарған облигация (АҚШ)

облигация, выпущенная для крат ко сроч ного фи-
нансирования - қысқа мер зім ді қаржыландыру үшін 
шы ға рыл ған облигация

облигация, выпущенная колониальными властями 
- колониялық өкімет орындары шығарған облигация 
(Ұлыбритания)

облигация, выпущен ная на основе пула ипотек или 
дру гих кредитов - ипотекалар пулы немесе басқа да 
кредиттер негізінде шы ғарылған облигация

облигация, выпущенная одной компанией и гаран-
тированная другой - бір компания шығарған жəне 
екінші компания кепілдік берген облигация

облигация, выпущенная под залог недвижимости 
- жылжымайтын мүлік кепілімен шығарылған обли-
гация

облигация, выпущенная под общее обязательство 
эмитента - эмитенттің жалпы мін дет те ме сі ке піл ді гі-
мен шығарылған облигация

облигация, выпущенная пра вительством Ирландии 
- Ирландия үкіметі шығарған облигация

облигация, выручка от продажи которой исполь-
зуется для выплаты процентов по другим обли-
гациям - сатудан түскен ақша басқа облигациялар бо-
йынша пайыз төлеу үшін пайдаланылатын облигация

облигация высокой степени - жоғары дең гей де гі об-
лигация (А не АА деңгейіндегі облигация)

облигация “выхода” - “жол табу” облигациясы (да-
мушы елдер несиегер банктерге борышты ішінара 
өтеу үшін ұсынатын облигация)

облигация, выходящая в тираж - таралыммен шы ға-
тын облигация

облигация гарантированная - кепілдікті облигация
облигация, гаран тированная двумя или более 
гаран тами - екі немесе одан көп кепілгер кепілдік 
берген облигация

облигация, гаранти рующая заказчику возмещение 
убыт ков при невыполнении подрядчиком сво-
их обязательств - мердігерлер өз міндеттемелерін 
орын да ма ған да тапсырыскерге залалдың орнын тол-
ты ру ға кепілдік беретін облигация

облигация “гейша” - “гейш” облигациясы (бей ре зи-
дент тер дің шетел валютасы түріндегі облигация-
сы, Жапонияда жекеше орналастыру əдісімен шы ға-
рыл ған)

облигация глобальная - ғаламдық облигация
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облигация государственная - мемлекеттік облигация
облигация государственного займа - мемле кеттік 
қарыз облигациясы

облигация государственного сберегательного займа 
- мемлекеттік жинақ қарыз облигациясы

облигация государ ственного сектора - мем лекеттік 
сектор облигациясы

облигация государственных предприятий - мем ле-
кет тік кəсіпорындардың облигациясы 

“облигация Даймё” - “Даймё” облигациясы (Жапо ния)
“облигация даймо” - “даймо” облигация сы (ұсы ну шы-
ға арналған облигация, Дү ние жү зі лік банк шығарған, 
жапон нарықтары мен еурооблигация нарығында 
айналыста жүр)

облигация, дающая низ кий доход - төмен табыс бере-
тін облигация

облигация, дающая право конверсии - айырбастау 
құқығын беретін облигация

облигация, дающая прибыль - пайда беретін облигация
облигация двухвалютная - қос валюталы облигация
облигация действия - іс-қимыл облигациясы 
“облигация детская” - “бала” облигация, “балаң” об-
лигация (жалпы жұрт қа был да ған стандарттық 
құннан төмен атау лы құн мен: 25, 50, 100 долларлық 
құнмен шы ға рыл ған облигация)

облигация дисконтная - дисконттық облигация
облигация для кредито вания постройки судна - кеме 
жасауды несиелендіруге арналған облигация

облигация для про дажи широкой публике - қалың 
көпшілікке сатуға арналған облигация

облигация для финан сирования ипотечных креди-
тов - ипотекалық кредитті қар жы лан ды ру ға арналған 
облигация

облигация долгосрочная - ұзақ мерзімді облигация
облигация долларовая - долларлық облигация
облигация, доход от которой не облагается налогом 

- түскен табысынан салық алынбайтын облигация
облигация доходная - табысты облигация
облигация “драконовая” - “айдаһарлы” облигация, 

“айдаһар” облигациясы (Тынық мұхиттың Азия лық 
аймағында шетел қа рыз герлері шығарып, бі рік тір-
ген облигация)

облигация евродолларовая - еуро-доллар облигациясы
облигация железнодорож ной компании - темір жол 
компаниясының облигациясы

облигация жилищная - тұрғын үй облигациясы
облигация заграничная - шетелдік облигация
облигация заемная - қарыз облигациясы
облигация займа, выпущенного школьным округом 

- мектеп округі шығарған қарыз облигациясы
облигация закладная - кепілхатты облигация
облигация залоговая - кепілзатты облигация
облигация зарегистрированная - тіркелген облигация
облигация, зарегистрирован ная на фондовой бирже 

- қор биржасында тіркелген облигация
облигация земельная - жер облигациясы

облигация “зеро” - “зеро” облигация (титул, ұзақ 
мер зім ді кредитті қуаттайтын жəне жылдық ку-
пон тіркелмейтін бағалы қағаз)

облигация золотая - алтын облигация (алтынмен 
қамсыздандырылған облигация)

облигация золотого федерального займа - федерал-
дық алтын қарыз облигациясы

облигация золотоиндексированная - алтын бағасына 
қарай индекстелген облигация

облигация именная - атаулы облигация, бəсіре обли-
гация, есімді облигация

облигация индексированная - индекстелген облигация
облигация, ин дексированная относительно цены 
товара - тауардың бағасына қатысты индекстелген 
облигация

облигация иностранная - шетелдік облигация
облигация иностранной промышленной компании - 
шетелдік өнеркəсіп ком па ния сы ның облигациясы

облигация ипотечная - ипотекалық облигация
облигация ипотеч ного кредита - ипотекалық кредит 
облигациясы

облигация исполнения - орындау облигациясы (бір 
тарап екінші тарапқа беретін, шарт орындалмай 
қалған жағдайда екінші тарапты залалдан қор ғай-
тын кепілдікті облигация) 

облигация, используемая для финансирования ипо-
течных кредитов - ипотекалық кредиттер үшін пай-
даланылатын облигация

облигация казначейская - қазынашылық облигация
облигация казначейства США - АҚШ қазы на шы лы-
ғы ның облигациясы

облигация Картера - Картер облигациясы (АҚШ қа-
зы на шы лығы 70-ші жылдардың аяғында елден сырт 
жерлерде шығарған орташа мерзімді облигация)

облигация кассовая - кассалық облигация
облигация комбинированная - құрам дас ты рыл ған об-
лигация

облигация коммунальная - коммуналдық облигация
облигация конверсионная - айырбасталымды обли-
гация

облигация конвертируемая - айырбасталатын обли-
гация

облигация корпоративная - корпоративтік облигация
облигация корпорации - корпорацияның облигациясы
облигация корпорации, обеспеченная другими цен-
ными бумагами - корпорацияның басқа бағалы қа-
ғаз дар мен қамтамасыз етілген облигациясы

облигация корпорации, обеспеченная закладной 
- кор по ра ция ның кепілхатпен қамтамасыз етілген об-
лигациясы 

облигация корпорации, обеспеченная ценными бума-
гами, находящимися на хранении у другой компа-
нии - басқа ком па ния ның сақтауындағы бағалы қа  ғаз -
дар  мен қам та ма сыз етілген корпорация облигациясы

облигация, которая может быть конвертирована в 
обыкновенные акции по курсу существенно выше 
текущей рыночной цены - бағамы бойынша ағым-
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да ғы на рық тық бағадан елеулі түрде жоғары кəдуілгі 
ак ция лар ға айырбастау болатын облигация

облигация, которая может быть обменена на 
обязатель ства другого типа (напр., неименная об-
лигация на именную) - басқа тұрпаттағы мін дет те-
ме лер ге айырбастауға болатын облигация (мыс., есімі 
жоқ облигацияны есімді облигацияға айырбастауға 
болатын облигация)

облигация, кото рая может быть погашена в валюте 
разных стран - түрлі елдердің валютасында өтелуі 
мүм кін облигация

облигация, которая может конвертироваться в дру-
гой тип ценных бумаг - бағалы қағаздардың басқа 
тұр па тына айырбастауға болатын облигация

облигация краткосрочная - қысқа мерзімді облигация
облигация “кроличья” - “қоян” облигация (купондық 
табысты сол тұрпаттағы жаңа облигацияларға 
қай та инвестициялауға құқық беретін варрантты 
облигация)

облигация купонная - купондық облигация
облигация лесозаготови тельной компании - ағаш 
дайындау компаниясының облигациясы

облигация лотерейная - лотереялық облигация
облигация массового выпуска - бұқаралық шыға ры-
лым облигациясы

облигация “матадор” - “матадор” облигация (шетел 
қа рызгерлері Испанияда песета түрінде шығарған 
облигация)

облигация “матильда” - “матильда” облигация, “кіші” 
облигация (шетел қарызгерлері Австралияда Авс-
трия доллары түрінде шығарған облигация)

облигация “медведей” - “аюлар” облигациясы (па йыз-
дық мөлшерлеме өскен кезде бағасы құл ды рай ды деп 
күтілетін облигация)

облигация международная - халықаралық облигация
облигация мелкая - ұсақ облигация
облигация местного органа власти - жергі лікті билік 
органының облигациясы

облигация местного органа власти со сроком один 
год - жергілікті билік органының бір жылдық мер зім-
ді облигациясы

облигация минимаксная - минимакстық облигация 
(тар интервалды пайыздық мөл шер ле ме сі өзгермелі 
борышқорлық бағалы қа ғаз)

облигация министерства финансов - қаржы минис тр-
лі гі нің облигациясы

облигация “младшая” - “кіші” облигация (1. басқа 
облигациялармен салыстырғанда рейтингі төмен об-
лигация; 2. активтерге, дивидендтерге құқықтары 
басқа облигацияларға қарағанда аз облигация)

облигация многократная - көп еселік облигация
облигация множащаяся” - “көбеймелі” облигация
облигация морального обязательства - ахлақ тық 
міндеттеме облигациясы

облигация муниципали тета - муниципалитет облига-
циясы

облигация муниципальная - муниципалдық облигация

облигация мусорная - қоқсық облигация (сатып 
алушыларды тарту үшін əдетте па йыз дық мөл шер-
ле ме сі жоғары болып ке ле тін қаржылық жағдайы 
нашар облигация)

облигация “мягкая” - “жұмсақ” облигация (дамушы 
елдердің облигациясы мен қарызхаты, əдетте олар-
дың валютасы сияқты “жұмсақ” болып келеді)

облигация на предъявителя - ұсынушыға арналған 
облигация, ұсынылма облигация

облигация налоговая - салық облигациясы
облигация, находя щаяся в непрерывной продаже - 
үз діксіз сатылу үстіндегі облигация

облигация Национального банка - Ұлттық банкінің 
облигациясы

облигация, не имеющая конечного срока погаше-
ния - өтеудің ақырғы мерзімі жоқ облигация 

облигация, не имеющая права преимущественного 
требова ния на имущество компании - ком па ния-
ның мүлкіне ар тық шы лық пен талап қоюға құқығы 
жоқ облигация

облигация, не имеющая преимущественного права 
требова ния - талап етуге артықшылықты құқығы жоқ

облигация, не имеющая преимущественного права 
требова ния на имущество компании - ком па ния-
ның мүлкіне талап қоюға артықшылықты құқығы 
жоқ облигация

облигация, не имеющая спе циального обеспечения - 
арнаулы қамтамасыз етілмейтін облигация

облигация, не котирующаяся на бирже - биржада ба-
ға ланбайтын облигация

облигация, не обеспеченная активами компании 
- ком па нияның активтерімен қам та ма сыз етілмеген 
облигация

облигация, не облагаемая налогом - салық салынбай-
тын облигация

облигация, не погашае мая при наступлении срока и 
не пролонгируемая на следующий период - мерзімі 
басталғанда өтелмейтін жəне келесі кезеңге мерзімі 
ұзартылмайтын облигация

облигация, не погашенная в срок - мерзі мін де өтел-
ме ген облигация

облигация, не подлежащая выкупу - өтеуін төлеп 
алу ға жатпайтын облигация

облигация, не подлежащая погашению до наступле-
ния срока - мерзімі басталғанға дейін өтелмейтін 
облигация

облигация неактивная - енжар облигация
облигация неконвертируемая - айырбасталмайтын 
облигация

облигация необеспеченная - қамтамасыз етіл ме ген 
облигация, қамсыздандырылмаған облигация

облигация, необеспеченная залогом конкретных ак-
тивов эмитента - эми тент тің нақты активтері ке піл-
за ты мен қам сыз дан ды рыл ма ған облигация

облигация, необеспеченная специальными гаран-
тия ми - арнаулы кепілдіктермен қам та ма сыз етіл ме-
ген облигация
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облигация необоснованная - негізделмеген облигация
облигация обеспеченная - қамсыздан ды рыл ған обли-
гация, қамтамасыз етілген облигация

облигация, обе спеченная второй закладной - екінші 
кепілхатпен қамтамасыз етілген облигация

облигация, обес печенная движимым имуществом, 
право на которое имеет доверенное лицо - сенімгер 
тұлғаның құқығы жоқ жылжымайтын мүлікпен қам-
та ма сыз етілген облигация

облигация, обеспеченная доходами от объекта - 
объек ті ден түсетін кірістермен қам та ма сыз етілген 
облигация

облигация, обеспеченная доходами от определенно-
го объекта - белгілі бір объектіден түс кен кіріспен 
қамтамасыз етілген обли гация

облигация, обеспеченная доходами от промышлен-
ного объекта - өнеркəсіп объек ті ле рі нен түскен та-
быспен қамтамасыз етілген облигация

облигация, обе спеченная другими ценными бумага-
ми, хранящимися на условиях траста - сенім қоры 
шарттары негізінде сақ та ла тын басқа бағалы қа ғаз-
дар мен қам та ма сыз етіл ген облигация

облигация, обеспеченная за кладной на недвижи-
мость - жылжымайтын мүлікке са лын ған ке піл хат-
пен қамтамасыз етілген облигация

облигация, обеспеченная закладной на часть иму-
щества компании - компания мүлкінің бір бөлігіне 
са лын ған кепілхатпен қамтамасыз етілген облигация

облигация, обеспеченная закладной под недвижи-
мость - жылжымайтын мүлік ке піл хатымен қам сыз-
дан ды рыл ған облигация

облигация, обес печенная закладной, имеющей при-
оритет перед другими закладными - басқа ке піл-
хат тар дың алдында ба сым ды ғы бар кепілхатпен қам-
та ма сыз етілген облигация

облигация, обеспеченная залогом - кепіл зат пен 
қамтамасыз етілген облигация 

облигация, обеспеченная залогом конкретных акти-
вов эмитента - эмитенттің нақты активтері кепілімен 
қамсыздандырылған облигация

облигация, обеспеченная золотом - алтынмен қамта-
ма сыз етілген облигация

облигация, обеспеченная ипотекой на земельный 
участок - жер теліміне арналған ипотекамен қам та-
ма сыз етілген облигация

облигация, обеспеченная на условиях траста - се нім-
гер лік қоры шартына негізделіп қам сыз дан ды рыл ған 
облигация

облигация, обеспеченная несколькими гарантиями 
- бірнеше кепілдікпен қамтамасыз етілген облигация

облигация, обеспеченная первой закладной - ал ғаш-
қы кепілхатпен қамтамасыз етілген облигация

облигация, обеспеченная приоритетной закладной 
- басымдықты кепілхатпен қам та ма сыз етілген об-
лигация

облигация, обеспеченная пулом ипотек - ипотекалар 
пулымен қамтамасыз етілген облигация

облигация, обеспечен ная собственностью земель-
ных компаний - жер ком па ния ла ры ның меншігімен 
қам та масыз етілген облигация

облигация, обеспеченная товарами - тауарлармен 
қам тамасыз етілген облигация 

облигация, обеспеченная ценными бумагами, в 
основе которых лежит закладная - кепілпұлға не-
гіз дел ген бағалы қағаздармен қамтамасыз етілген 
облигация

облигация, обеспечиваемая первой закладной и ис-
пользуемая для рефинансирования - бірінші ке піл-
хат пен қамтамасыз еті ле тін жəне қайта қар жы лан ды-
ру үшін пайдаланылатын облигация

облигация “ободранная” - “жұлмаланған” облигация 
(бастапқыда тіркеулі пайыздық купондармен шы-
ға рыл ған, бірақ бұл купондар одан ажыратылған 
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, оплачива емая всеми законными сред-
ствами платежа - барлық заңды төлем құ рал да ры-
мен төленетін облигация

облигация оптированная - опциондалған облигация 
(опционға құқығы бар облигация, мұнда белгілі бір 
мерзім бойына құны күнібұрын тиянақталған обли-
гацияны сатып алуға не сатып алмауға болады)

облигация, основная сумма и процентные платежи 
по ко торой индексированы относительно цены 
золота - негізгі сомасы жəне пайыздық төлемдері ал-
тын бағасына қатысты индекстелген облигация

облигация от злоупотреблений - жолсыздықтардан 
сақтандыру облигациясы

облигация отечественная - отандық облигация
облигация отзывная - кері қайтарылмалы облигация 

(өтеу мерзімі басталғанға дейін күні бұрын бел гі лен-
ген бағамен өтелуі мүм кін облигация)

облигация открытая - ашық облигация
об лигация открытой серии - ашық сериялы облигация
облигация отложенного фонда - кейінге қал дырылған 
қор облигациясы

облигация паритетная - тепе-тең облигация, бара-бар 
облигация

облигация парциальная - бөлек облигация
облигация “пассивная” - “енжар” облигация
облигация первая ипотечная - бірінші ипо те калық 
облигация

облигация первого транша - алғашқы транш облига-
циясы

облигация первозакладная - бірінші кепіл хат ты об-
лигация

облигация первоклассная - бірінші сыныпты облигация
облигация, по которой от срочен платеж - төлем мер-
зі мі ұзартылған облигация
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облигация, по ко торой платежи производятся 
ценны ми бумагами, а не денежными сред ствами - 
тө лем ақшалай қаражатпен емес, бағалы қағаздармен 
тө ле не тін обли гация

облигация, по которой проценты выплачиваются 
по истече нии срока вместе с погашением ос-
новного долга - пайыздар негізгі борышты өтеумен 
бір ге мерзім біткеннен кейін төленетін облигация

облигация по номиналу - номинал бойынша облига-
ция, атаулы құн бойынша облигация (атаулы құны 
бойынша, шегерімсіз, үс те ме сіз сатып алынатын 
жəне сатылатын қор не қаржы құжаты)

облигация по номи налу - атаулы құн бойын ша шы ға-
рыл ған облигация

облигация по предложению - ұсыным бо йын ша обли-
гация (иеленушісіне өтеу мер зі мі басталғанға дейін 
белгілі бір уақыт өт кен нен кейін шығарылымды 
өтеуін төлеп алуына, сөйтіп толық атаулы құнын 
алуына мүм кін дік беретін облигация)

облигация, погашаемая золо том - алтынмен өтелетін 
облигация

облигация, погашаемая при наступлении срока - 
мерзімі басталғанда өтелетін облигация

облигация, погашаемая эмитентом досрочно - эми-
тент мерзімінен бұрын өтейтін обли гация

облигация, погашенная выше номинала - атаулы 
құн нан жоғары өтелген облигация

облигация под заклад ценных бумаг - бағалы қа ғаз-
дар ды кепілге алып берілген облигация

облигация под залог недви жимости - жылжымайтын 
мүлік кепілімен шығарылған облигация

облигация под исполнение контракта - ке лі сім шарт-
тың орындалуы кепілімен берілетін облигация

облигация под общее обязательство - ортақ мін дет те-
ме кепілімен шығарылған облигация

облигация под первый заклад или первозакладная 
облигация - бірінші кепілхатқа берілген облигация 
немесе бірінші кепіл хат тық облигация

облигация, подлежащая оплате - төленуге тиіс об-
лигация

облигация, подлежащая погашению - өте лу ге тиіс 
облигация

облигация полностью зарегистрированная - толық 
тіркелген облигация

облигация портфельная - қоржындық облигация
облигация предприятий - кəсіпорындардың облига-
циясы

облигация предприя тия общественного пользова-
ния - қоғамдық пайдаланудағы кəсіпорнының обли-
гациясы

облигация предъявительская - ұсынылма облигация, 
ұсынбалы облигация

облигация, предъявленная к погашению - өтеуге 
ұсы ныл ған облигация

облигация преимущественная - артық шы лық ты об-
лигация

облигация премиальная - сыйлықақылы облигация

облигация привилегированная - пұрсатты лық ты об-
лигация

облигация приоритетная - басымдықты облигация
облигация, продава емая значительно ниже номинала 

- атаулы құннан едəуір төмен сатылатын облигация
облигация, продаваемая на вторичном рынке по но-
минальной стоимости - қайталама нарықта атаулы 
құн бойынша сатылатын облигация

облигация, продаваемая с дисконтом против номи-
нала - атаулы құнның орнына дисконтпен бірге саты-
латын облигация 

облигация, пролонгируемая при наступлении срока 
погашения - өтелу мерзімі жеткенде мерзімі ұзар ты-
ла тын облигация

облигация промышленная - өнеркəсіптік облигация
облигация промышленного развития - өнер кəсіптік 
даму облигациясы

облигация промышлен ной компании - өнер кəсіптік 
компания облигациясы

облигация промышленных компаний на цели раз-
вития - өнеркəсіптік ком па ния лар дың даму мақ сат-
та ры на арналған облигациясы

облигация процентная - пайыздық облигация
облигация, процентные до ходы по которой выпла-
чиваются только из прибыли - па йыз дық кірісі тек 
пайдадан төленетін облигация

облигация, проценты по которой выплачивается 
только при наличии прибыли - пайызы тек пайда 
түс кен де ғана төленетін облигация

облигация “прямая” - “тікелей” облигация
облигация “разового погашения - бір жолғы өтеу об-
лигациясы

облигация “рай и ад” - “жұмақ пен тозақ” облигациясы
облигация растяжимая - ұзартылмалы облигация
облигация расширяемая - ұлғайтылмалы облигация
облигация рентная - ренталық облигация
облигация реорганизационная - қайта құру облига-
циясы

облигация с более высоким приорите том - неғұрлым 
жоғары басымдықпен шығарылған облигация

облигация с более низким статусом по сравнению 
с другими долговыми обязательствами эмитента 
- эмитенттің бас қа бо рыш керлік міндеттемелерімен 
са лыс тыр ған да мəртебесі неғұрлым төмен облигация 

облигация с большим дисконтом - үлкен дисконтты 
облигация

облигация с большим объе мом продаж - сату көлемі 
үлкен облигация

облигация с валютным опционом - валю та лық опци-
онды облигация

облигация с варран том - варрантты облигация
облигация с высоким доходом - табысы жо ға ры об-
лигация

облигация с высоким рейтингом - рейтингі жоғары 
облигация

облигация с высоким уровнем дохода - табыс деңгейі 
жоғары облигация
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облигация с гарантией - кепілдікті облигация
облигация с “глубоким дисконтом” - “терең дисконт-
ты” облигация (пайызы тиянақты, болмашы табыс 
əкелетін не мүлде табыссыз бағалы қағаз)

облигация с двойной гарантией - қос ке піл дікті об-
лигация

облигация с дисконтом - дисконтты облигация
облигация с залогом оборудования - жабдық 
кепілімен шығарылған облигация

облигация с зеро-купоном - зеро-купонды облигация
облигация с “золотым обрезом” - “алтын кесінділі” 
облигация

облигация с изменяющейся основной суммой - негіз-
гі сомасы өзгермелі облигация

облигация с инвестиционным письмом - инвести-
ция лық хаты бар облигация

облигация с коротким оставшимся до погашения 
сроком - өтеуге дейін қысқа мерзім қалған облигация

облигация с ко ротким сроком погашения - өтеу мер-
зі мі қысқа облигация

облигация с купоном - купонды облигация
облигация с купо ном в пределах 0,5% от текущего 
уровня процентных ставок - купоны пайыздық 
мөл шер ле менің ағымдағы деңгейінен 0,5% шегіндегі 
облигация

облигация с купоном вы ше текущих ставок и про-
даваемым с премией - купоны ағымдағы мөл шер-
ле ме ден жоғары жəне сыйлықақымен сатылатын 
облигация

облигация с купоном, даю щим право на реинвести-
рование купонного дохода в новые облигации того 
же типа - купондық табысты сол тұрпаттағы жаңа 
об ли гацияларға қайта қаржыландыруға құқық бе ре-
тін купонды облигация

облигация с “мини-купоном” - “шағын купонды” об-
лигация

облигация с накопленными процентами - қорланған 
пайызды облигация, пайызы қорланған облигация

облигация с наступившим сроком погашения - өтеу 
мерзімі басталған облигация

облигация с невысоким рейтингом - рейтингі жоғары 
емес облигация

облигация с нефиксированной ставкой - тіркелмеген 
мөлшерлемелі облигация

облигация с низкой купонной ставкой - купондық 
мөлшерлемесі төмен облигация

облигация с низкой процентной ставкой - пайыздық 
мөлшерлемесі төмен облигация

облигация с нулевым купоном - нөл купонды обли-
гация

облигация с нулевым ку поном, выпущенная мест-
ным орга ном власти - жергілікті билік органы шы-
ғар ған нөл купонды облигация

облигация с обратной про центной ставкой, вели-
чина которой равна разнице между оговоренным 
ориентиром и рыночными ставками - шамасы 
уағ да ла сыл ған бағдар мен на рық тық мөлшерлемелер 

ара сын да ғы айыр ма ға тең кері пайыздық мөл шер ле-
ме лі облигация

облигация с ограниченным налогообложением - 
шектеулі салық салынатын облигация

облигация с опционом - опционды облигация
облигация с опционом “пут” - “пут” опционды об-
лигация

облигация с опционом “пут” с правом продать ее 
эмитенту по твердой цене - эмитентке тұрақты ба ға-
мен сатуға құқығы бар “пут” опционды облигация 

облигация с от сроченной выплатой процентов - па-
йыздарды төлеу мерзімі ұзартылған облигация

облигация с отсроченными процентными выпла-
тами - пайыздық төлемдерінің мерзімі ұзартылған 
облигация

облигация с перво очередной выплатой процентов 
и первоочередным погашением - бірінші кезекте 
пайыздар төленетін жəне бірінші кезекте өтелетін об-
лигация

облигация с переменным процентом - пайызы өзгер-
мелі облигация

облигация с плавающей процентной ставкой - па-
йыз дық мөлшерлемесі құбылмалы облигация

облигация с плавающей ставкой - мөл шер ле месі құ-
был малы облигация

облигация с плавающей ставкой на рынке с пони-
жением фондовой конъюнктуры - қор жағ дая ты тө-
мен деу үстіндегі нарықта мөлшерлемесі құ был ма лы 
облигация

облигация с плавающей ставкой, у которой ус ловие 
максимума процентной ставки начинает действо-
вать по истечении некоторого времени - пайыздық 
мөл шер леменің ең жоғары деңгейде болуы шарты 
бі раз уақыт өткеннен кейін жұмыс істей бастайтын, 
мөл шер лемесі құбылмалы облигация

облигация с плавающей ставкой, фиксируемой 
через нестандартные промежутки времени - құ-
был ма лы мөлшерлемесі бейстандарт уақыт аралығы 
өт кен нен кейін тиянақталатын облигация

облигация с плавающим курсом - бағамы құбылмалы 
облигация

облигация “с плавающим” процентом - пайызы “құ-
был малы” облигация

облигация с платежом в фунтах стерлингов - төлем 
стерлинг фут түрінде төленетін облигация

облигация с платежом по выбору - таңдау бойынша 
төлемді облигация, таңдау бойынша төлем төленетін 
облигация 

облигация с повышающейся процентной ставкой 
купона - купонның пайыздық мөл шер лемесі жо ға ры-
лау үстіндегі облигация

облигация с повы шающимся уровнем процентной 
ставки купона - купонның пайыздық мөл шер ле ме сі-
нің деңгейі жоғарылау үстіндегі облигация

облигация “с подстилкой” - “төсенішті” облигация
облигация “с подушкой” - “жастанышты” облигация
облигация с полным купоном - толық купонды об-
лигация
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облигация с полными обязательствами - толық мін-
дет темелі облигация

облигация с правом выбора валюты погашения - 
өтеу валютасын таңдау құқығы бар облигация

облигация с правом досрочного выкупа - мерзімінен 
бұрын өтеуін төлеп алу құқығын беретін облигация

облигация с правом досрочного погашения - мер зі-
мі нен бұрын өтеу құқығы берілген облигация

облигация с правом на участие в прибылях - пай да-
ға қатысу құқығы бар облигация

облига ция с правом подписки на акции - акцияларға 
жазылу құқығы берілген облигация

облигация с правом предъяв ления для погашения 
в определен ные сроки - белгілі бір мерзімде өтеу 
үшін ұсыну құқығы бар облигация

облигация с правом продажи обратно эмитенту в 
оговоренный срок - ескертілген мерзімде эмитентке 
қайта сату құқығы бар облигация

облигация с правом участия в прибылях компании 
- компанияның пайдасына қатысу құқығы бар обли-
гация

облигация с преимуще ственным правом требования 
- талап етуге артықшылықты құқығы бар облигация

облигация с преимуществом в праве ареста - тыйым 
салу құқығында артықшылығы бар облигация

облигация с преимуще ством по сравнению с другой 
обли гацией того же эмитента - эмитенттің басқа об-
лигацияларымен салыстырғанда артықшылығы бар 
облигация 

облигация с премией - сыйлықақылы облигация
облигация с присоединенным варрантом - қосымша 
тіркелген варрантты облигация

облигация с рейтингом, прием лемым для инвесторов 
- инвесторлар үшін қолайлы рейтингі бар облигация

облигация с твердым принудительным сроком по-
гашения - өтеу мерзімі тұрақты мəжбүрлі облигация

облигация с уровнем купона, равным ставкам по 
долгосрочным облигациям, но погашаемая через 
гораздо меньший период - купон деңгейі ұзақ мер-
зім ді облигациялар бойынша мөлшерлемелерге тең, 
бі рақ əл де қай да аз кезеңнен кейін өтелетін облигация

облигация с ускоренным погашением - жедел өте ле-
тін облигация

облигация с фиксированной максимальной плаваю-
щей ставкой - барынша өзгермелі мөлшерлемесі тір-
кел ген облигация

облига ция с фиксированной ставкой для быстрой 
выплаты - тез төлеу үшін тия нақ тал ған мөл шер ле-
ме лі облигация 

облигация с фиксированным доходом - тия нақ ты пай-
дасы бар облигация, пайдасы тия нақ талған облигация

облигация с фиксированным максимумом плаваю-
щей ставки - құбылмалы мөл шер ле ме сі барынша 
көп тиянақталған облигация

облигация с фиксирован ным минимумом и макси-
мумом плавающей процентной ставки - құ был ма-
лы пайыздық мөл шер ле ме сі барынша аз жəне барын-
ша көп тия нақ тал ған облигация

облигация с фиксированным сроком погашения - 
өтеу мерзімі тиянақталған облигация

облигация с фиксированны ми максимумом и ми-
нимумом процентной ставки - па йыз дық мөл шер-
ле ме сі барынша аз жəне барынша көп тиянақталған 
облигация

облигация с фиксированным процентом - тия нақты 
пайызы бар облигация, пайызы тия нақталған обли-
гация

облигация с фондом погашения - өтеу қоры бар об-
лигация

облигация “самурай” - “самурай” облигациясы (Жа-
понияда шетелдік институттар шығарған облига-
ция, Жапонияның ішінде шығарылған жəне бағасы 
қайта атауландырылған шетелдік облигациялар)

облигация сберегательная - жинақ облига циясы, ама-
нат облигация

облигация сверхдолгосрочная - аса ұзақ мерзімді об-
лигация

облигация, свободно обращающаяся - еркін айналыс-
тағы облигация

облигация “сёгун” - “сёгун” облигациясы (атау лы 
құны шетел валютасымен көр се тіл ген, жапон на ры-
ғын да шетелдік ин вес ти ция лық-қаржы институт-
тары өткізетін облигация)

облигация сериальная - сериалдық облигация
облигация серийная - сериялы облигация
облигация со скидкой - шегерімді облигация
облигация со сравнительно высокой купонной 
ставкой вблизи даты досрочного погашения - мер-
зі мі нен бұрын төлеу мерзімі жақындағанда купондық 
мөл шерлемесі біршама жоғары облигация

облигация со сроком 10-15 лет - мерзім 10-15 жыл-
дық облигация

облигация со штампом (относительно особых усло-
вий) - мөрқалыпты облигация (ерекше жағдайларға 
қатысты)

облигация со штрафной процентной ставкой - айып-
пұлдық пайыздық мөлшерлемесі бар облигация

облигация совместная - бірлескен облигация
облигация совокупная - жиынтық облигация
облигация согласованная - келісілген облигация
облигация, со храняющая покупательную способ-
ность в условиях инфляции - инфляция жағ да йын-
да сатып алуға қабілеттілігін сақтайтын облигация

облигация среднесрочная - орта мерзімді облигация
облигация срочная - мерзімді облигация
облигация, срочная к оп лате - төлеуге ұсынылатын 
мерзімді облигация

облигация судового кредитного фонда - кемелік кре-
дит қорының облигациясы

облигация сужаемая - қусырылмалы облигация
облигация “суши” - “суши” облигациясы (Жапонияда 
шығарылатын, атаулы құны шетел валютасымен 
көр сетілген, бірақ ұлттық жапон валютасы ре тін-
де бағаланатын облигация)

облигация твердосрочная - тұрлаулы мер зім ді облигация
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облигация, текущая стои мость которой ниже номи-
нала или стоимости при погашении - ағымдағы 
құны атаулы құнынан немесе өтеу кезіндегі құнынан 
тө мен облигация

облигация управляемая - басқарылатын облигация
облигация участия - қатысу облигациясы (пайыздық 
табыстан тыс компанияның пайдасын бөлісуге қа-
ты су құқығын да беретін облигация)

облигация федерального займа с переменным купо-
ном - ауыспалы купонды фе де рал дық қарыз облига-
циясы

облигация “хозяин” - “қожайын” облигация
облигация, хранящаяся у доверенного лица - сенім 
жүктелген тұлғада сақталатын облигация

облигация “цветочная” - “гүл” облигация
облигация целевая - мақсатты облигация
облигация целевых займов - мақсатты қарыз облига-
циясы

облигация Центрального банка - Орталық банктің 
облигациясы

облигация частной организации - жекеше ұйымның 
облигациясы

облигация “честная” - “ізгі облигация” (қа лың жұрт-
шы лық қа арналып шығарылған атаулы құны 5 дол-
лар лық депозиттік сертификат)

облигация “чистая цена” - “таза баға” облигациясы
облигация “шоган” - “шоган” облигация (атау лы 
құны иенамен көрсетілген, бірақ шетелдік қа рыз гер-
лер Жапонияда шығарған жəне жапон қор на ры ғын-
да сатылатын облигация)

облигация “янки” - “янки” облигациясы (АҚШ-та 
шетелдік қарызгер шығарған облигация)

облиго - облиго (1. вексель бойынша берешек сомасы; 
2. вексель бойынша міндеттемелері бар клиент-
тер тарапынан банкіге берешек есептелетін не 
клиенттердің банкіге банк операциялары бойынша 
жиынтық берешегі көрсетілетін банк кітаптары)

облигор - облигор (міндеттемесі бар тұлға)
обложение - салық салу; салық (салық салынатын 
тұлғаның мемлекеттік орган белгілейтін белгілі бір 
ақшалай сомасын, төлемдерді төлеуге міндеттілігі)

обложение двойным налогом - қосарлы са лық салу
обложение дохода - табысқа салық салу
обложение дохода налогами - табысқа салық тар салу
обложение контракта налогом - келісім шарт қа салық 
салу

обман кредиторов - несиегерлерді алдау
обложение косвенное - жанама салық салу
обложение многократное - көп мəрте салық салу
обложение налогом - салық салу
обложение по обороту - айналым салығы
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

обложение таможенное - кеден салығын салу
обложение фискальное - қазыналық салық салу
обложение штрафом - айыппұл салу
обман кредиторов - несиегерлерді алдау
обман мошеннический - алаяқтықпен алдау
об манным путем продавать сомнитель ные ценные 
бумаги - күмəнді бағалы қағаздарды алдау жолымен 
сату

обман при заключении договора - шарт жасасу кезін-
де алдау

обман страховой - сақтандыру кезінде алдау
обмен - айырбас, айырбастау, алмасу (валюта айыр-
бастау операциясы, яғни бір бағалы қағазды екінші 
ба ға лы қағазбен айырбас тау; бір валютаның екінші 
валюта арқылы тұлғаланған құны)

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 (бір елдің ұлттық 
ақша белгісін екінші елдің валютасына айырбастау) 

обмен взаимный - өзара айырбастау
обмен двусторонний - екі тарапты айырбас
обмен деловой информацией - іскерлік ақпараттарды 
алмасу

обмен денег - ақша айырбастау
обмен документов - құжаттарды айырбастау
обмен долговыми обязательствами - бо рыш кер лік 
міндеттемелерді алмасу

обмен золота - алтын айырбасы
обмен иностранной валюты - шетел валютасын айыр-
бастау

обмен информацией - ақпарат алмасу
обмен конвертируемых об лигаций на акции - айыр-
басталатын облигацияларды ак ция лар ға айырбастау

обмен корреспонденцией - хат-хабар алмасу
обмен лицензиями - лицензиялар алмасу
обмен мнениями - пікір алмасу
обмен на золото - алтынға айырбастау
обмен на наличные - қолма-қол ақшаға айырбастау
обмен на на личные финансовые инструменты - 
қолма-қол қаржы құралдарына айыр бас тау

обмен на основе взаимных расчетов - өзара есеп айы-
рысу негізінде алмасу

обмен непосредственный - тікелей айырбас
обмен неэквивалентный - баламасыз айырбас
обмен носите лями информации между банками и 
клиентами - банктер мен клиенттер арасында ақ па-
рат тасушыларды алмасу

обмен облигаций - облигацияларды айырбас тау (бір 
мезгілде бір облигация шы ға ры лы мын сатып, екінші 
бір облигация шы ға ры лы мын сатып алу)

обмен облигаций на акции - облигацияларды ак ция-
ларға айырбастау

обмен обратный - кері айырбас
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обмен обязательств по плавающей ставке в одной 
валюте на обязатель ства по плавающей ставке в 
другой валюте - бір ва лю та да ғы құбылмалы мөл-
шер ле ме бо йын  ша міндеттемелерді екінші ва лю та да-
ғы құ был ма лы мөлшерлеме бойынша мін дет те ме лер-
ге айырбастау

обмен обязательств по фик сированной ставке на 
обязательства по плавающей ставке - тиянақты 
мөл шер ле ме бойынша міндеттемелерді құбылмалы 
мөл шер ле ме бойынша міндеттемелерге айырбастау

обмен обязательствами - міндеттемелерді айырбастау
обмен обязательствами для улучшения их структу-
ры и удешевления - мін дет те ме лер ді олардың құ ры-
лы мын жақсарту жəне арзандату үшін айырбастау

обмен одних ценных бумаг на другие - бір ба ға лы 
қағаздарды екінші бағалы қағаздарға айырбастау

обмен одной валюты на другую - бір валютаны екін-
ші сіне айырбастау 

обмен опционов - опциондарды айырбастау
обмен пакетами ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар па-
кет терін айырбастау

обмен по паритету - бара-барлық бойынша айырбастау
обмен письмами - хат алмасу
обмен по курсу - бағам бойынша айырбастау
обмен по курсу, указанному на обороте векселя - 
век сель дің сыртқы бетіңде көр се тіл ген бағам бойын-
ша айырбастау

обмен при слиянии - қосылу кезіндегі айырбас
обмен старых денег на новые - ескі ақшаны жаңа ақ-
ша ға айырбастау

обмен старых облигаций на облигации нового вы-
пуска - ескі облигацияларды жаңа шығарылым обли-
гацияларына айырбастау

обмен технологический - технологиялық айырбас
обмен фьючерсов на наличные сдел ки - фью черс тер-
ді қолма-қол ақша мəмілесіне айырбастау

обмен ценной бумаги на другую с меньшим сроком - 
бағалы қағазды мерзімі аз басқа бағалы қағазға айыр-
бастау

обмен ценностями - құндылықтарды айырбас тау
об мен ценных бумаг с одним номина лом на другой - 
бір атаулы құндағы бағалы қа ғаз дар ды екінші бағалы 
қағазға айырбас тау

обмен чеками в пределах города Нью-Йорка - Нью-
Йорк қаласы шегінде чектерді айырбастау

обмен эквивалентный - баламалы айырбас
обмененный на наличные чек - қолма-қол ақшаға 
айырбасталған чек

обмениваемость - айырбасталымдылық
обменивать - айырбастау
обменивать валюту - валютаны айырбастау
обмени вать деньги - ақша айырбастау
обменивать деньги по курсу кассо вых сделок - ақ-
ша ны кассалық мəміле бағамы бойынша айырбастау

обмени вать одну валюту на другую - бір валютаны 
екінші валютаға айырбастау

обменивать по курсу - бағам бойынша айырбастау

обменивать старые день ги на новые выпуски - ескі 
ақшаны жаңа шығарылымға айырбастау

обменивать тенге на доллары - теңгені дол лар ға 
айыр бастау

обменивать тенге на еуро - теңгені еуроға айырбастау
обменивать тенге на рубль - теңгені рубльге айыр-
бастау

обменивать фунты стерлингов на дол лары - стер-
линг фунтты долларға айырбастау

обменная операция с акци ями - акциялармен айыр-
бас операциялары

обменная продажа - айырбастап сату
обменная сделка - айырбас мəмілесі
обменная сделка на бирже - биржадағы айырбас мə-
мі лесі

обменные международные финансовые операции - 
халықаралық қаржы айырбас операциялары

обменные операции - айырбас операциялары
обменные операции с наличной валютой - қолма-қол 
валютамен айырбас операциялары 

обменный курс - айырбас бағамы
обменный курс валюты - валютаның айырбас бағамы
обменный курс доллара - доллардың айырбас бағамы
обменный курс по кассовым операциям - кас  са  лық 
операциялар бойынша айырбас ба ға мы

обменный курс тенге - теңгенің айырбас бағамы
обменный курс фунта стерлингов - стерлинг фунт-
тың айырбас бағамы

обменный пункт - айырбастау бекеті
обменный фонд - айырбас қоры
обналичиваемый чек - қолма-қол ақшаға айналдыры-
латын чек

обналичивание - қолма-қол ақшаға айналдыру
обналичивание валюты - валютаны қолма-қол ақшаға 
айналдыру

обналичивание чека - чекті қолмақол ақшаға айнал-
дыру 

обновление - жаңару, жаңарту
обновление данных - деректерді жаңарту
обновление данных в картотеке кредитной инфор-
мации - кредит ақпараты картотекасындағы де рек-
тер ді жаңарту

обновление запасов - қорларды жаңалау
обновление информации - ақпаратты жаңарту
обнуление - жою, құрту, нөлге айналу
обобщающая информация о финансовом положении 
компании - компанияның қаржы жағдайы туралы 
қо ры тындылаушы ақпарат

обобщенный счет - қорытындыланған шот
“ободранные” муниципальные облигации - “жұл ма-
лан ған” муниципалдық облигациялар

обозначать место платежа по векселю - вексель бо-
йын ша төлем орнын таңбалау

обозначение - белгілеу, таңбалау
обозначение буквенное - əріппен белгілеу
обозначение в котировке ценной бумаги цифр после 
десятич ного знака - ондық таңбадан кейін санды ба-
ға лы қа ғаз бағасының белгіленімінде таңбалау
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обозначение места платежа по векселю - вексель бо-
йынша төлем орнын таңбалау

обозначение последней по времени биржевой сделки 
по цене ниже предыдущей сделки - уақыт бойынша 
соңғы биржа мəмілесін алдыңғы өткен мəміледен тө-
мен бағамен таңбалау

обозначение последней по времени биржевой сделки 
по цене, равной цене предыдущей сделки, ко торая 
была выше своей предшествен ницы - уақыт бо  -
йын ша соңғы биржа мəмілесін өзінен бұрынғы өт кен 
биржа мəмілесінен алдыңғы өткен мəміленің ба ға сы-
на тең бағамен таңбалау

обозначение последней по времени биржевой сделки 
с кон кретными ценными бумагами по це не выше 
цены предыдущей сделки - уақыт бойынша нақты 
бағалы қағаздармен жасалған соңғы биржа мəмілесін 
алдыңғы өткен мəміленің бағасынан жоғары бағамен 
таңбалау

обозначение условное - шартты белгілеу
обозна чение 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
обозреватель - шолушы
обозреватель экономический - экономикалық шолушы
обой ти рынок - нарықты орағытып өту (бағам деңгейі 
бойынша)

обол - обол (б.з.б. 200-185 ж. мыстан шекілген мəнет. 
Орта Азия аумағының бір бөлігін алып жатқан 
Грек-Бактрия патшалығында қолданыста болған)

оборачиваемость - айналымдылық (күнмен немесе 
айналым санымен көрсетілетін көрсеткіш, мұнда 
тауар-материалдық құндылықтар немесе ақшалай 
қаражат толық айналып шығады)

оборачиваемость активов - активтердің айналым ды-
лығы

оборачиваемость ак ций взаимных фондов - өзара 
қарыз қорлары акцияларының айналымдылығы

оборачиваемость акцио нерного капитала - акцио-
нер лік капиталдың айналымдылығы

оборачиваемость вкладов - салым ақшаның ай на-
лым ды лы ғы (жинақ мекемелеріндегі, банкідегі қа ра-
жат тың қозғалғыштық көрсеткіші)

оборачиваемость деби торов - дебиторлардың айна-
лым дылығы

оборачиваемость дебитор ской задолженности - де-
би торлық берешектің ай на лым ды лы ғы

оборачиваемость денег - ақша айналым ды лы ғы
оборачиваемость денежных средств - ақшалай қа ра-
жат тың айналымдылығы

оборачиваемость депо зитов - депозиттердің айна лым-
дылығы

оборачиваемость запасов - босалқы қордың айна лым-
дылығы

оборачиваемость капитала - капиталдың айна лым ды-
лы ғы

оборачиваемость кредита - кредиттің айна лым ды лы ғы
оборачиваемость оборотных средств - айналым қара-
жатының айналымдылығы

оборачиваемость общей суммы активов - ак тив тер-
дің жалпы сомасының айналым ды лы ғы 

оборачиваемость средств по счетам дебиторов - деби-
торлар шоты бойынша қа ра жат тың ай на лым ды лы ғы

оборачиваемость текущих активов - ағым дағы ак тив-
тердің айналымдылығы

оборачиваемость фиксированных активов - тір кел-
ген активтердің айналымдылығы 

оборонительная стратегия создания банковских фи-
лиалов - банк филиалдарын құ ру дың қорғаныстық 
стратегиясы

“оборонительные” ценные бумаги - “қор ға ныс тық” 
бағалы қағаздар

“оборонительный” инвестиционный портфель - 
“қорғаныстық” инвестициялық қоржын

оборонная облигация - қорғаныс облигациясы 
(Ұлыбритания)

оборот - айналым (1. ұйымның белгілі бір ке  зең де-
гі жиынтық сату көрсеткіші; 2. жалпы мағынада 
актив айналатын жыл дам дық; 3. қор биржасында 
белгілі бір ке зең де жа сал ған операциялардың жалпы 
құны; 4. банк тəжірибесінде ағымдағы шот бо йын-
ша кассалық банк операцияларының жалпы саны; 
5. тауарлардың, ақшалай қа ра жат тың ұдайы өн ді-
ріс үдерісі ба ры сын да ғы қоз ға лы сы; 6. томаға-тұ-
йық цикл, ай нал соқ тық)

оборот акций - акциялардың айналымы
оборот активов - активтердің айналымы
оборот банковской расчетной палаты - банк тік есеп 
айырысу палатасының 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 - деби тор лық бе-
решек айналымы

оборот денег - ақша айналымы
оборот денежной массы - ақша жиынының айналымы 
оборот денежный - ақша айналымы
оборот денежных средств - ақшалай қаражат айналымы
оборот дискон тированных поступлений наличности 

- дисконтталған қолма-қол ақша түсімдерінің айна-
лымы

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
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оборот капитала - капитал айналымы
оборот минимальный - ең аз айналым
оборот облагаемый - салық салынатын айналым
оборот общий - жалпы айналым
оборот платежный - төлем айналымы
оборот по вкладам - салым ақша бойынша айналым 

(салымдар бойынша шоттарға түс кен жəне салым-
шылар қолма-қол ақшалай да, қолма-қол ақшасыз 
жолмен де алған жалпы сома)

оборот по операциям покупки (продажи) иностран-
ной валюты за отчетный день - есеп беріліп отыр-
ған күнгі шетел валютасын сатып алу (сату) опера-
ция лары бойынша айналым

оборот по счету - шот бойынша айналым
оборот рынка гособлигаций - мемлекеттік облигация-
лар нарығының айналымы

оборот средств на счетах - шоттардағы қара жаттың 
айналымы

оборот средств по счету - шот бойынша қара жат айна-
лымы

оборот суммарных активов - жиынтық актив тердің 
айналымы

оборот счетов к получению - алуға арналған шот тар-
дың айналымы

оборот фондов - қорлардың айналымы 
оборот чистый - таза айналым 
оборот, облагаемый по нулевой ставке - нөл дік мөл-
шер леме бойынша салық салынатын айналым

оборот, освобожденный от уплаты налога на добав-
ленную стоимость - қосылған құн салығын төлеуден 
босатылатын айналым

оборотная ведомость - айналым тізімдемесі
оборотная ведо мость по зачетным операциям в рас-
четной палате - есеп айырысу палатасындағы есеп-
ке алу операциялары бойынша айналым тізімдемесі

оборотная касса - айналым кассасы
оборотная касса банка - банктің айналым кассасы
оборотная кассовая наличность - кассаның айна лым-
да ғы нақты ақшасы

оборотная сторона аккредитива - аккре ди тив тің 
айна лымдық жағы

оборотная шахматная ведомость - шатыраш кестелі 
айналым тізімдемесі

оборотное свидетельство долга - борыштың айна-
лым дық куəлігі

оборотные актив(ы) - айналым актив(тері)
оборотные банковские резервы - банктің ай на лым-
дық сақтық қорлары

оборотные деньги - айналымдағы ақша
оборотные документы - айналым құжаттары
оборотные собственные средства - меншікті айналым 
қаражаты

оборотные средства - айналым қаражаты (қаржы ре-
сурстарын бір ұдайы өндірістік цикл шеңберінде не 
біршама күнтізбелік қысқа уақыт кезеңінде пайда-
ланылатын объектілерге салу)

оборотные средства биржи - биржаның айналым 
қаражаты

оборотные фонды - айналым қорлары (бір лес тік тер -
дің, кəсіпорындардың, ұйымдардың өн ді ріс тік қор-
ла ры ның бір өндірістік циклде тү гел дей тұ ты ны ла-
тын жəне өзінің құнын дайындалатын өнімге толық 
кө ші ре тін бөлігі)

оборотные ценные бумаги - айналымды баға лы қа-
ғаздар

оборотный - айналымды
оборотный вексель - айналым векселі
оборотный документ - айналым құжаты
оборотный капитал - айналым капиталы
оборотный коносамент - айналымды коносамент
оборотный кредит - айналымдағы кредит
оборотный кредитно-денежный документ - айналым-
дағы 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, айна лымға 
қабілеттілік

оборотоспособные ценные бумаги - айналымға қа бі-
летті бағалы қағаздар

обороты, облагаемые по нулевой ставке - нөлдік 
мөлшерлеме бойынша салық салынатын айналымдар

обороты, освобожденные от налога на добавленную 
стоимость - қосылған құн салығынан босатылған 
айналымдар

обороты, освобожденные от налога на добавленную 
стоимость, связанные с землей и зданиями жи-
лищного фонда - қосылған құн салығынан бо са тыл-
ған, тұрғын үй қо ры ның жерімен жəне үймеретімен 
байланысқан айалымдар

обороты по бухгалтерским счетам - бух гал тер лік шот-
тар бойынша айналымдар (есепті кезеңде шоттар 
бойынша жазылған жазбалардың қо ры тын ды сы)

оборудование защи ты чеков - чектерді қорғау жаб-
дығы

оборудование программное - бағдар ла ма лық жабдық
обоснование - негіздеу, дəлелдеу, негіздеме, дəйектеме
обоснование документальное - құжаттық негіздеме
обоснование иска - қуынымды негіздеу
обоснование претензии - кінəрат-талапты негіздеу
обоснование проекта - жобаны негіздеу
обоснование решения - шешімді негіздеу
обоснование статистическое - статистикалық негіз деме
обоснование технико-экономическое - тех ни ка лық-
экономикалық негіздеме

обоснование экономическое - экономикалық негіз деме 
обоснованная ставка комиссионных - ко мис сия лық 
алымның негізделген мөлшерлемесі

обоснованная цена - негізделген баға
обоснованность взыскания неустойки - айып ақы тө-
ле тудің негізділігі

обоснованность выдачи ссуды - несие беру дің негіз-
ді лігі
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обоснованность изменения цены - бағаны өзгертудің 
негізділігі

обоснованность иска - қуынудың негізділігі
обоснованность отклонения - қабыл алмау дың негіз-
ділігі

обоснованность претензии - кінəрат-талаптың негіз-
ділігі

обоснован ный - негізделген 
обоснованный экономически - экономикалық тұр ғы-
дан негізделген

обособленный рынок - оқшауландырылған нарық
обострение кризиса - дағдарыстың шиеленісуі
обострение отношений - қарым-қатынастың шие ле-
нісуі 

обострение проблемы - проблеманы шиеле ністіру
обострение противоречий - қарама-қайшы лық тың 
шиеленісуі

обострение социальной напряженности - əлеуметтік 
қарбаластың шиеленісуі

обрабатывать чеки - чектерді өңдеу
обработка - өңдеу
обработка документов - құжаттарды өңдеу, құжат тар-
ды əзірлеу

обработка информации - ақпаратты өңдеу
обработка ссуды - несиені өңдеу
обработка счетов - шоттарды өңдеу
обработка чеков - чектерді өңдеу
обработка экономических данных - эконо ми калық 
деректерді өңдеу

образец банкноты - банкнот үлгісі
образец сертификата акции - акция сертифи катының 
үлгісі

образование активов - активтердің құралуы
образование биржевой стоимости акции - акцияның 
биржалық құнының құралуы

образование денежных накоплений - қаржы қор ла-
ны  мы ның құралуы

образование зарубежных отделений банка - банкінің 
шетелдік бөлімшелерін құру

образование капита ла - капиталдың құралуы
образование но вой компании в результате слияния 
двух компаний, которые перестают существовать 
- өмір сүруін тоқтататын екі компанияның қосылуы 
нəтижесінде жаңа компанияның құрылуы

образование партнерства - серіктес құру
образование пула - пул құру
образование филиалов и отделений банка - банктің 
филиалдары мен бөлімшелерін құру

образование фондов - қорлар құру
образовательные ваучеры - оқыту ваучерлері (оқу шы-
лар дың ата-аналарына оқыту үшін төлем ретінде 
пайдалануға берілетін мемлекеттік ақшалай серти-
фикат)

образовывать кон сорциум - консорциум құру
образцы подписей уполномоченных сотрудников 
банка - банктің уəкілетті қызметкерлерінің қолтаңба 
үлгілері

обратимая акция - қайтымды акция
обратимая валюта - қайтымды валюта
обратимая среднесрочная кредитная программа на 
основе евронот с бан ковской поддержкой - бан кі-
нің қолдауымен еуронота негізіндегі орта мерзімді 
қайтымды кредит бағдарламасы

обратимая ценная бумага - қайтымды бағалы қағаз
обратимость - 1. қайтымдылық; 2. ай на лым ды лық, 
айырбасталымдылық, айыр бас тал ғыш тық (ұлттық 
валютаның шетелдік ва  лю  та  ға қолданыстағы еркін 
валюталық ба  ғам бойынша еркін айырбастауға жа-
рам ды лы ғы)

обратимость банкнотной эмиссии - банк нот тық эмис-
сияның қайтымдылығы

обратимость в зо лото - алтынға айналымдылық
обратимость валюты - валютаның қай тым ды лы ғы 

(валюталардың айырбасталымдылығы - бір ел ва лю-
та сы ның екінші ел валютасына қолданыстағы ва лю-
та лық бағам бойынша айырбасталу мүмкіндігі)

обратимость валюты в золото - валютаның валютаға 
айырбасталымдылығы

обратимость валю ты для внутренних держателей 
(резидентов) - валютаның ішкі ұс тау шы лар (рези-
денттер) үшін қай тым ды лы ғы

обратимость национальной валюты в свободно 
конвертируемую валюту - ұлттық валютаның еркін 
айыр басталатын валютаға айналымдылығы

обратимость ограниченная - шектеулі айна лым дылық
обратимость полная - толық айналымдылық
обратимость частичная - ішінара қайтым ды лық
обратимые акции - қайтымды акциялар
обратимые облигации - қайтымды облигациялар
обратимый - қайтымды
обратимый руф - қайтымды руф (банктің са тыл ма-
ған қағаздары сатып алу жөніндегі мін дет те ме сін 
басқа мекемеге аударуға немесе беруге болатын 
еуроноталық бағ дар ла ма лар нысаны)

“обратитесь к чекодателю” - “чек берушіге жүгі ні ңіз” 
(банкінің төленбеген чекке соққан белгісі)

обратить в наличность - қолма-қол ақшаға айналдыру 
обратить в наличные денежные средства - қолма-
қол ақшалай қаражатқа айналдыру

обратиться в надлежащую инстанцию - тиісті 
инстан цияға жүгіну

обратная аннуитетная ипотека - кері аннуитеттік 
ипотека (жасы ұлғайған адам ның эквит есебінен то-
лық төленген үйде тұ руы на мүмкіндік беретін ипо-
те ка лық құжат)

обратная бонификация - кері бонификация, бағаны 
шегеру (жеткізілген тауардың сапасы шартта уағ-
да ла сыл ған сападан төмен болғанда бағадан шегеру)

“обратная вспашка” - “кері жыртыс” (кəсіпорынның 
пайдасына негізгі қорға кері қаржыландыру)

обратная комиссия - кері комиссия (тəуекелдікті қай-
та сақтандыруға берген компания өзінің шығынын 
өтеу үшін ұстаған сыйлықақының белгілі бір па-
йызы)
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обратная конверсия - кері айырбасталым (мін дет те-
ме лер ді бағалы қағаздарға кері айырбастау)

обратная кривая до ходности - табысты лық тың кері 
ауытқымасы (қисығы)

обратная передача права собст венности - меншік 
құқы ғын кері табыстау

обратная покупка - кері сатып алу 
обратная премия - кері сыйлықақы
обратная разница в до ходности ценных бумаг - баға-
лы қағаздар табыстылығының кері айырмасы

обратная реакция - кері əсер, мезі болу (маркетингіде)
обратная рент ная ипотека - кері ренталық ипотека
обратная сила закона - заңның кері күші
обратная сторона моне ты - мəнеттің сыртқы беті
обратная сторона ценной бумаги - бағалы қағаздың 
сыртқы беті 

обратная цена - кері баға
обратное взимание налога - салықты кері өндіріп алу
обратное вливание - кері құйылу (дивиденд түріндегі 
бүкіл пайданы төлеудің орнына пайданы өндіріске 
қайта салу)

обратное влияние дохода на инвестиции - кірістің 
инфляцияға кері ықпалы

обратное движение денежной наличности - қолма-
қол ақшаның кері қозғалысы (компания шығынының 
оның ақшалай түсімінен асып түсуі)

обратное движение цены - бағаның кері қоз ғалысы
обратное дисконтирование - кері дисконттау
обратное завладение - кері иемдену
обратное переложение налогов - салықтарды кері 
аудару

обратное поглощение - кері жұтылу, кері қо сып алу 
(1. ірі компанияны майдалау ком па нияның сатып 
алуы; 2. мемлекеттік компанияны жекеше ком па-
ния ның сатып алуы)

обратное получение денег - ақшаны қайтарып алу
обратное получение капитала - капиталды қайтарып 
алу 

обратное поручительство - кері кепілгерлік
обратное требование - кері талап
обратное требование по векселю - вексель бойынша 
қайта талап ету

обратное ценообразова ние - кері баға белгілеу
обратные проводки - кері өткізбелер (жазбалар)
обратный выпуск акций большего номинала с об-
меном старых акций - ескі акцияларға айырбастала-
тын атаулы құны үлкен акцияларды қайта шығару

обратный перевод денег - ақшаны кері аудару
обратный переводный вексель - кері аударма вексель
обратный переход имуще ственных прав к перво-
начальному собст веннику - мүліктік құқықтардың 
бас тап қы меншіктенушіге кері көшуі

обратный приток золота - алтынның кері ағылуы
обратный при ток иностранной валюты - шетел ва-
лю та сының кері ағылуы

обратный своп - кері своп (айырбас)

обратный “сплит” - кері “сплит” (айналыстағы ак-
ция ларды үйлесімді түрде біріктіру жолымен олар-
дың санын азайту)

“обратный телеграф” - “кері телеграф” (ақшаны кері 
аудару)

обращаемость - айналушылық, айналым ды лық
обращаемость вексе ля - вексельдің ай на лым ды лы ғы; 
вексельдің айналысқа түскіштігі

обращаемость документа - құжаттың айна лым дылығы
обращаемость финансовых инструментов - қаржы 
құралдарының айналымдылығы 

обращаемость ценных бумаг - бағалы қа ғаз дардың 
айналымдылығы

обращаемые монеты - айналыстағы мəнет (шектеусіз 
айырбасталатын мəнет, мыс., алтын мəнет)

обращаемый - айналатын
обращаемый в зо лото - 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 ай-
налдыру

обращать в наличные средства - қолма-қол ақшалай 
қаражатқа айналдыру

обращать чек в деньги - чекті ақшаға айналдыру
обращаться в деньги - ақшаға айналу
обращающаяся кредитная линия - айна лыс та ғы не-
сие желісі

обращающаяся цен ная бумага - айналыстағы бағалы 
қағаз

обращающе еся заемное свидетельство - айналыстағы 
қарыз куəлігі

обращающиеся день ги - айналыстағы ақша
обращающиеся и инкассируемые - айналушы жəне 
инкассоланатын чек

обращающиеся коммерческие бумаги - айналыстағы 
коммерциялық қағаздар

обращающиеся платежные средства - айна лыстағы 
төлем қаражаты 

обращающиеся ценные бумаги - айналыс тағы бағалы 
қағаздар 

обращающийся - айналыстағы, айналысқа түсуші, 
айналысқа түсетін

обращающийся вексель - айналыстағы вексель
обращающийся депозитный сертификат - айналыс-
та ғы депозиттік сертификат 

обращаю щийся заемный инструмент - ай на лыстағы 
қарыз құралы

обращающийся кредит - айналыстағы кредит (1. ком-
мер ция лық банк ісінде: банк пен клиент ара сын да ғы 
шарттық келісім; 2. тұтынушылық банк ісінде: то-
лық тиесілі сомадан кем мөлшерде ай сайын төлем 
төленіп тұруын талап ететін қарыз шоты)

обращаю щийся на фондовой бирже - қор биржасын-
да айналыста жүрген
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обращающийся опцион - айналыстағы оп цион
обращающийся срочный депозит - айна лыс тағы мер-
зім ді депозит 

обращение - 1) айналыс, айналу (еңбек өнім де рін, ақ-
ша ны, басқа да меншік объектілерін сатып алу-сату 
арқылы айырбастаудың тауар өндірісіне тəн ныса-
ны); 2) өтініш, жү гі ніс, өтіну, жүгіну; 3) үндеу 

обращение, автоматиче ски приспосабливающееся 
к потреб ностям торговли - сау да ның қажеттеріне 
өзінен-өзі бе йім де ле тін айналыс

обращение банкнот (банкнотное) - банкнот тың айна-
лысы

обращение банкнот национальных банков - ұлттық 
банктер банкнотының айналысы

обращение банкнот с принудительным курсом - ба-
ға мы мəжбүрлеулі банкнот айналысы

обращение бумажных денег - қағаз ақшаның айналысы
обращение бумажных денежных знаков - қа ғаз ақша 
белгілерінің айналысы

обращение в агентство - агенттікке жүгіну
обращение в арбитраж - төрелік сотқа жүгіну
обращение в бюро - бюроға жүгіну
обращение в высшую инстанцию - жоғары 
инстанцияға жүгіну

обращение в кассационный суд - кассация лық сотқа 
жүгіну 

обращение в наличность - қолма-қол ақшаға айналдыру
обращение в суд - сотқа жүгіну
обращение в суд о принудительной ликвидации 
компании - сотқа компанияны мəжбүрлеп тарату ту-
ралы өтініш жасау

обращение векселей (вексельное) - вексельдер айна-
лысы

обращение взыскания на обеспечение - қамсыз дан-
ды ру ға ақы өндіріп алу

обращение денег (денежное) - ақша айналысы
обращение долговых обязательств - бо рыш тық мін-
дет темелер айналысы

обращение за денеж ными средствами - ақ ша лай қа-
ра жат жөнінде өтініш жасау

обращение за договором гарантии - ке піл дікті шарт 
жөнінде өтініш жасау

обращение за кре дитом - кредит жөнінде өті ніш жасау
обращение за лицензией - лицензия жөнінде өтініш 
жасау

обращение за назначением пенсии - зей нет ақы таға-
йын дау жөнінде өтініш жасау

обращение за назначением пособия - жəр дем ақы 
тағайындау жөнінде өтініш жасау

обращение за платежом - төлем алуға өтініш жасау
обращение за поддержкой - қолдау жөнінде өтініш 
жасау

обращение за помощью - көмекке өтініш жасау
обращение за признанием в качестве банка - банк 
ретінде тану жөнінде өтініш жасау

обра щение за признанием в качестве бро кера - бро-
кер ретінде тану жөнінде өтініш жасау

обращение за справкой - анықтама алуға өті ніш жасау
обращение за ссудой - несие алуға өтініш жасау
обращение за условным обязательст вом гарантии 
кредита - кредит кепілдігінің шартты міндеттемесіне 
өтініш

обращение значитель ных сумм в долларах за преде-
лами США - едəуір соманы АҚШ-тан сыртта дол-
лар ға айналдыру

обращение золота - алтын айналысы 
обращение к закону - заңға жүгіну
обращение к индоссанту - индоссантқа жүгіну
обращение капита ла - капитал айналысы
обращение клиента к банку об открытии аккре-
дитива - клиенттің банкке аккредитив ашу туралы 
өті ніш жасауы

обращение кредит ных документов - кредит құжат та-
ры ның айналысы

обращение кредитов - кредиттер айналысы
обращение кредиторов в суд - несиегерлердің сотқа 
жүгінуі

обращение ме таллических денег и банкнот - металл 
ақша мен банкноттың айналысы

обращение монет - мəнет айналысы
обращение о гарантировании кредита - кредитті ке-
піл дендіру 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 со счетом” - “шотпен өтініш жасау” 

(жинақ, несие шоттарында немесе өзге шотта бе-
ріл ген, шот ерекше өңдеуге мұқ таж болып отыр ға-
нын көрсететін ескертпе)

обращение ценных бумаг - бағалы қағаздар айналысы
обращение чеков - чектер айналысы
обра щения денег в кругообороте доходов - ақшаның 
кірістің ауыспалы айналымындағы айналысы

“обрезание” - “сүндеттеу” (банктерде қолданылатын 
термин, сұрыпталған жəне чектер жеткізілетін бір 
бекетке жөнелтуге арналған пакет бойынша қо ры-
тын ды соманы алып тастау дегенді білдіреді)

обременение - ауыртпалық
обременение имущества - мүлік ауыртпалығы
обремененный долгами - борыш ауыртпалығына батқан 
обремененный законным требо ванием - заңды та-
лаппен ауыртпалық түскен

обременительное финансовое обязательство - ауырт-
па лық ты қаржы міндеттемесі

обременительное финансовое условие - ауырт па лық-
ты қаржы шарты

обременительный - ауыртпалықты
обременять долгами - борышқа батыру
обременять ипотечным залогом - ипотекалық ке піл-
зат пен ауыртпалық түсіру
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обследование - зерттеу; зерделеу, тексеру; қаралу 
(сандық маркетингілік зерттеу. яғни шынайы 
мəліметтер алу үшін көптеген тұтынушыларды 
іріктеп, пікірін анықтау)

обследование бюджетное - бюжеттік зерттеу
обследование всестороннее - жан-жақты зерттеу
обследование выборочное - іріктеме зерттеу
обследование креди тоспособности - кредитке қабі лет-
ті лікті зерттеу

обследование кадастральное - кадастрлық тексеру
обследование контрольное - бақылау тексеруі
обследование креди тоспособности - кредитке қабі лет-
тілікті зерттеу

обследование неофициальное - бейресми зерттеу
обследование панельное - қайталамалы зерттеу, 
жинақтамалы зерттеу

обследование перекрестное - тоғыспалы зерттеу
обследование периодическое - кезеңдік зерттеу
обследование повторное - қайталама зерттеу
обследование потребителей - тұтынушы лар ды зерттеу
обследование предварительное - алдын ала зерттеу
обследование пробное - сынамалы зерттеу 
обследование с помощью анкет - сауалдамалар арқы-
лы зерттеу

обследование социологическое - əлеумет та ну шылық 
зерттеу

обследование степени удовлетворенности потреби-
телей - тұтынушылардың қа на ғат тан дырылу дə ре же-
сін зерттеу

обследование текущее - ағымдағы зерттеу
обследование финансо вого положения - қар жы жағ-
да йын зерттеу

обследование фи нансового состояния банка ди рек-
то  ра ми - банктің қаржылық жай-күйін ди рек тор лар-
дың зерттеуі

обследование частичное - ішінара зерттеу
обслуживание - қызмет көрсету, күту (жаппай қызмет 
көрсету жүйесіндегі қарапайым операция)

обслуживание биржевых операций - бир жа лық опе-
ра ция ларға қызмет көрсету

обслуживание брокерское - делдалдық қыз мет көрсету
обслуживание бюджетного кредита - бюд жет тік не-
сиеге қызмет көрсету

обслуживание валютное - валюталық қызмет көрсету
обслуживание внешнего долга - сыртқы бо рыш қа 
қызмет көрсету

обслуживание внутреннего долга - ішкі бо рыш қа 
қызмет көрсету, ішкі борышты өтеуге қызмет көрсету

обслуживание гарантийное - кепілдікті қыз мет көрсету
обслуживание государственного долга - мем ле кет-
тік борышқа қызмет көрсету, мем ле кет тік борышты 
өтеу ге қызмет көр се ту (мем ле кет тік қарыз бойынша 
пайыз, сақ тан ды ру, комиссиялық алымдар мен айып-
пұл дар төлеумен байланысты жиын тық төлемдер)

обслуживание государственных краткосрочных обя-
зательств - мемлекеттік қысқа мерзімді мін дет те ме-
лер ге қызмет көрсету

обслуживание депозитарное - депозитарлық қызмет 
көрсету 

обслуживание долга - борышқа қызмет көр се ту, бо-
рышты өтеуге қызмет көрсету (қарыз бойынша па-
йыз ды төлеу жəне негізгі соманы өтеу)

обслуживание должное - лайықты қызмет көрсету
обслуживание ежедневное - күнделікті қыз мет көрсету
обслуживание займа - қарызға қызмет көр се ту (қарыз 
бойынша пайыз төлемі)

обслуживание и ремонт основных фондов - негізгі 
қорларға қызмет көрсету жəне жөндеу

обслуживание инве стирования - инвестиция лауға 
қызмет көрсету

обслуживание инвестируемой программы - ин вес-
тицияланатын бағдарламаға қызмет көрсету

обслуживание инвестиционного портфеля клиентов 
- клиенттердің инвестициялық қоржынына қызмет 
көрсету

обслуживание информационное - ақпараттық қызмет 
көрсету

обслуживание ипо течного кредита - ипотека лық кре-
дитке қызмет көрсету

обслуживание кассовое - кассалық қызмет көрсету
обслуживание квалифицированное - білікті қызмет 
көрсету

обслуживание клиентов - клиенттерге қызмет көрсету
обслуживание клиентов банка непосредственно в 
автомобиле - банк клиенттеріне тікелей автомобиль-
де қызмет көрсету

обслуживание клиринговое - клирингілік қызмет 
көрсету

обслуживание коммерческое - коммерциялық қызмет 
көрсету

обслуживание кредита - кредитке қызмет көрсету
обслуживание кредитно-расчетное - кредит тік-есеп 
айырысу қызметін көрсету

обслуживание кредитных карточек - кредит тік кар-
точкалар қызметін көрсету

обслуживание лизинговое - лизингілік қыз мет көрсету
обслуживание основного долга - негізгі бо рыш қа қыз-
мет көрсету

обслуживание пластиковых карточек - плас тик кар-
точ каларға қызмет көрсету

обслуживание пла тежей 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 алушы лар ға қыз-
мет көрсету

обслуживание посетителей - келушілерге қыз мет 
көрсету

обслуживание потребителя - тұтынушыға қыз мет 
көрсету

обслуживание расчетное - есеп айырысу қыз метін 
көрсету
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обслуживание расчетно-кассовое - есеп айы рысу-
кассалық қызметін көрсету

обслуживание сервисное - сервистік қызмет көрсету
обслуживание срочное - жедел қызмет көрсету
обслуживание ссуды - несиеге қызмет көрсету
обслуживание страховое - сақтандыру қыз ме тін көрсету
обслуживание финансовое - қаржы қызметін көрсету
обслуживание через банки-нерезиденты - бейрези-
дент банктер арқылы қызмет көрсету

обслуживать долг - борышқа қызмет көрсету
обстановка - ахуал, жағдай
обстановка инфляционная - инфляциялық ахуал
обстановка международная - халықаралық жағдай
обстановка низкой инфляции - төмен инфляция 
ахуалы

обстановка социально-экономическая - əлеу  меттік-
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 тал қылау
обсуждение законопроекта - заң жобасын талқылау
обсуждение информации - ақпаратты тал қылау
обсуждение конструктивное - сындарлы тал қылау
обсуждение открытое - ашық талқылау
обсуждение плана - жоспарды талқылау
обсуждение предложения - ұсынысты тал қылау
обсуждение проекта - жобаны талқылау
обсуждение публичное - жария талқылау
обсуждение условий - шарттарды талқылау 
обсуждение условий контракта - келісім шарт талап-
тарын талқылау

обусловленная га рантия - уағдаласылған кепілдік
обусловленная закупка - уағдаласылған кө тере сатып 
алу

обусловленная цена - уағдаласылған баға
обусловленность - уағдаластық, шарт та су шы лық, 
шарттылық, байланыстылық (Ха лық ара лық валюта 
қоры өзіне мүше мемлекеттерге төлем теңгерімін 
қолдау үшін осы ұйым ның несиесін беретін шарт)

обусловленность кредитов - кредиттердің шарт ты-
лығы, кредиттердің уағдаластығы (Ха лық аралық 
валюта қоры қолданатын тə жі рибе, кредит алу-
шы үкіметтерге олар дың экономикалық саясат 
жүргізуіне қа тыс ты белгілі бір талаптар қойылуы)

обусловленность кредитов обязательством долж-
ников проводить определенную экономическую 
поли тику - бо рыш кер лер дің белгілі бір эко но ми ка-

лық саясат жүргізу мін дет те ме сімен кредиттің уағ да-
ла сыл ған ды ғы

обусловленность предоставле ния помощи опреде-
ленными требованиями - бел гі лі бір талаптармен 
кө мек көрсетуге уағ да ла сыл ған дық

обусловленные внешними факторами инвес тиции - 
сыртқы мəнбірлермен уағ да ла сыл ған

обусловленные убытки - уағдаласылған залалдар
обусловленный заем - уағдаласылған қарыз 
обусловленный кредит - шарттасылған кредит, уағ да-
лы кредит

обусловленный кредит Международного валютного 
фонда - Халықаралық валюта қо ры ның шарт та сыл-
ған кредиті

обусловленный процент - шарттасылған пайыз, уағ да-
ла сылған пайыз

обусловливание договором - шартпен байланыстыру
обусловливать га рантию - кепілдікті уағдаласу
обучение руководящих кадров - басшы кадр ларды 
оқыту

обучение среднего руководящего персонала - орта 
буын басшы қызметкерлер құрамын оқыту

“обход” - “аралатпа”, “орағытпа” (АҚШ-тың фе де рал-
дық сақтық қор жүйесі дилерлерінің банктер мен 
брокерлерден олардың баға белгіленімі туралы сұрау 
салуы)

обход валютного контроля - валюталық бақылауды 
ора ғытып өту

обход закона - заңды айналып өту
обход закона без нарушения его по форме - заң ды 
нысаны бойынша бұзбай орағытып өту

обход налогов - салықтарды орағытып өту
обход таможенных барьеров - кеден тосқауылдарын 
айналып өту

обходить банковское законодательство - банк заң на-
ма сын орағытып өту

обходной лист - кету қағазы
общая гарантия до верия - ортақ сенім ке піл ді гі 

(қызметшілердің арамзалығынан сақ тан ды ру)
общая долевая собственность - ортақ үлестік меншік
общая задолженность - ортақ берешек
общая ипотека - ортақ ипотека (кепілзат бойынша са-
лын ған бүкіл меншікті жабатын ипотека)

общая капитализация - ортақ капиталдандыру
общая кредитная линия - жалпы кредит желі сі, ортақ 
кредит желісі

общая ликвидность - ортақ өтімділік 
общая ликвидность банковской системы - банк 
жүйе сінің ортақ өтімділігі

общая налоговая ставка - ортақ салықтық мөлшерлеме 
общая норма прибыли - пайданың жалпы мөлшері
общая ориентация маркетинга - мар ке тин гі нің жал-
пы бағдарлануы

общая по требность в финансировании - қар жы лан-
ды ру ды ортақ қажетсіну

общая прибыль - ортақ пайда (ортақ табыс пен ор-
тақ шығынның арасындағы айырма)
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общая прибыль от обмена - айырбастан түс кен ортақ 
пайда

общая проверка - ортақ тексеру
общая резервная единица - ортақ сақтық қор бірлігі
общая рекомендация - жалпы кепілдеме; жалпы 
ұсыныс

общая рекомен дация, рассылаемая брокером всем 
клиентам - брокердің барлық клиенттерге жіберетін 
ортақ ұсынымы

общая рентабельность - жалпы тиімділік, ортақ 
тиімділік

общая система кассового обслуживания - кассалық 
қызмет көрсетудің ортақ жүйесі (кез келген кассалық 
терезені пайдалану мүмкіндігі)

общая система преференций - пұрсат ты лық тың ортақ 
жүйесі

общая скидка - жалпы шегерім
общая собственность - ортақ меншік
общая стоимость - ортақ құн, жалпы құн
общая стоимость активов умерше го - қайтыс болған 
адам активтерінің жалпы құны

общая стоимость банковских векселей в обращении 
- айналыстағы банк вексельдерінің жалпы құны

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 дебитор ской задолженности - дебитор-
лық берешектің жалпы сомасы

общая сумма денег в обращении - айналыс тағы ақша-
ның жалпы сомасы

общая сумма за долженности - берешектің жалпы со-
масы

общая сумма заем ных средств - қарыз қара жа тының 
жалпы сомасы

общая сумма инвестиций - инвестицияның жалпы со-
масы

общая сумма капиталовложений - күрделі жұмса-
лым ның жалпы сомасы

общая сумма кредитов - кредиттің жалпы сомасы
общая сумма обязательств - міндет те ме лер дің 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 совокупных платежей для пула зало-
говых обязательств - кепілзатты міндеттемелердің 
пулына арналған жиынтық төлемдердің жалпы со-
масы (үймереттер мен ғимараттарға, негізгі өн-
ді  ріс тік құ рал-жабдықтарға, машиналарға, кө лік 
құ  рал  да  ры  на, инфрақұрылымға жұм сал ған жалпы 
инвестиция, сондай-ақ өн ді ріс тік қуаттарды қайта 
құ рас ты ру ға, жаң ғыр ту ға, ұлғайтуға жұмсалған 
күр  де лі қаржы)

общая сумма субсидий - жəрдемқаржының жалпы со-
масы

общая сумма ценных бу маг, имеющихся в биржевом 
обо роте - биржалық айналымда бар бағалы қа ғаз дар-
дың жалпы сомасы

общая тенденция - ортақ үрдіс
общая уступка прав - құқықтардың ортақ кеңшілігі
общая финансовая ответственность - ортақ қар жы-
лық жауапкершілік

общая финансовая смета - жалпы қаржы сметасы
общая тенденция - ортақ үрдіс
общегосударственные налоги - жалпы мем ле кет тік 
салықтар (мемлекеттік бюд жет тің реттеуші көз-
де рі, кезекті жылға ар нал ған мемлекеттік бюджет 
туралы заңда белгіленген тəртіппен тиісті бюд-
жет тің кірісіне түсетін аударымдар сомасы)

общегосударственные финансы - жалпы мемлекеттік 
қаржы (мемлекеттік бюджет, зейнетақы қоры, 
əлеу мет тік жəне медициналық сақтандыру қоры, 
бюджеттен тыс түрлі қорлар, т.б.)

общегосударственный - жалпы мемлекеттік
общедоступная цена - қол жетімді баға, жұрт тың қолы 
жетер баға

общедоступный - қол жетімді, көпшілік қол ды, арзан
общее владение - ортақ иелену
общее годовое собрание - жылдық жалпы жиналыс
общее годовое собрание акционеров - акцио нер лердің 
жылдық жалпы жиналысы

общее движение авуаров - авуарлардың ортақ қозға-
лысы

общее доверие к банку - банкке жалпы сенім 
общее доверие к эмитенту - эмитентке жалпы сенім
общее ежегодное собрание акционеров - ак цио нер-
лердің жыл сайынғы жалпы жиналысы

общее имущество - ортақ мүлік (жылжымайтын мү-
лік кешенінің бөліктері)

общее кросси рование чека - чекті ортақ кроссирлеу
общее обязательство - ортақ міндеттеме
общее партнерство - ортақ серіктес
общее платежное поручение - ортақ төлем тапсырмасы
Общее по ложение о заимствовании - Өзара қарыз ту-
ралы 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 (бар лық на рық-
тар дың өзара əсері нəтижесінде туындайтын тепе-
тең дік, яғни бір на рық та ғы сұраныстың немесе 
ұсы ныс тың өз ге руі барлық нарықтардағы бағаның 
тепе-тең ді гі мен сату көлеміне ықпал етеді)

общее снижение курсов ценных бумаг - ба ға лы қағаз-
дар бағамының ортақ төмендеуі

общее со брание акционеров - акционерлердің жалпы 
жиналысы

общее собрание акци онеров, проводимое после 
регистра ции компании - ак цио нер лер дің компания 
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тір кел ген нен кейін өткізілетін жалпы жиналысы 
(Ұлы бри та ния)

общее собрание трудового коллектива - ең бек ұжы-
мы ның жалпы жиналысы

общее собрание членов биржи - биржа мү ше лерінің 
жалпы жиналысы

общее соглашение о ссудах и обе спечении - несие 
жəне қамтамасыз ету туралы ортақ келісім (банктің 
қор биржасының брокерін несиелендіруі кезінде)

общее со стояние форвардного рынка - фор вардтық 
нарықтың жалпы жай-күйі

общее увеличение в процентном выражении - па-
йыз дық тұлғаланудағы жалпы өсу

общее условие контракта - ортақ клісімшарт талабы
общее финансирование - ортақ қар жы лан ды ру
общее число ак ций - акциялардың жалпы саны
общее экономическое пространство - ортақ эконо ми-
ка лық кеңістік 

общеинве стиционная компания - ортақ ин вес ти ция-
лық компания

общенаци ональная система отделений банков (бан-
ковских отделений)- банктер бө лім ше ле рінің жалпы 
ұлттық жүйесі

общенацио нальная система платежей - жалпы ұлт-
тық төлемдер жүйесі

общенациональная ссуда - жалпы ұлттық несие
общепринятые принципы аудиторской деятельнос-
ти - аудиторлық қызметтің жалпы жұрт шы лық қа-
был да ған қағидаттары

общепринятые принципы бухгалтерского учета - 
бухгалтерлік есептің жалпы жұрт шы лық қабылдаған 
қағидаттары

общераспространенная ставка - жалпы жұрт шы лық-
қа тараған мөлшерлеме

общественное доверие к банкам - банктерге қоғам-
дық сенім

общественно-территориальные образования - қо-
ғам дық-аумақтық құрылым

общественный долг - қоғамдық борыш (мемлекеттік 
сыртқы борыш)

общественный запасный фонд - қоғамдық босалқы қор
общественный капитал - қоғамдық капитал
общественный траст - қоғамдық сенімгерлік
общественный фонд - қоғамдық қор
общественный фонд накопления - қоғамдық қор лану 
қоры

общественный фонд потребления - қоғамдық тұтыну 
қоры (мемлекеттің өз азаматтарына тең негізде 
беретін тауарлары мен көрсететін қызметтері)

общество акционерное - акционерлік қоғам (азамат-
тар мен заңды тұлғалардың бір лес кен шаруашылық 
қызмет үшін бірігуі)

общество акционеров - акционерлер қоғамы
общество анонимное - аноним қоғам, иесіз қоғам (ак-
циялары ұсынушыға арналған ак цио нерлік қоғам)

общество аффилированное - қосылма қоғам, үлестес 
қоғам

“общество без наличных денег” - “қолма-қол ақша-
сыз қоғам” (қолма-қол ақшасыз есеп айырысу жүйе-
сі нің жобасы)

“общество бесчековое” - “чексіз қоғам” (төлем тура-
лы ақпарат тікелей ЭЕМ-ге енгізілетін есеп айыры-
су жүйесінің жобасы)

общество взаимного кредита - өзара кредит қоғамы 
общество взаимного кредитования - өзара кредит 
беру қоғамы (өнеркəсіп, сауда жəне басқа компания-
ларды өзара негізде не сие лен ді ре тін несие мекемесі)

общество вза имного поручительства - өзара кепіл-
гер лік қоғамы

общество вза имного страхования - өзара сақ тан дыру 
қоғамы

общество дочернее - еншілес қоғам (негізгі қо ғамның 
бақылауындағы қоғам)

общество ипо течного кредита - ипотекалық кредит 
қоғамы

общество с дополнительной ответственностью - 
қосымша жауапкершілік жүк тел ген қоғам, қосымша 
жауапкершілікті қо ғам (бір немесе бірнеше тұлға 
құр ған қо ғам, оның жарғылық капиталы құ рыл тай-
шы лық құ жат тар мен белгілі бір үлес тер ге бө  лін ген, 
қатысушыларына оның мін дет те ме ле рі бо йын ша 
өздерінің мүл кі мен бір дей мөл шер де ынтымақты 
жа уап кер ші лік жүк те ле ді)

общество с неограниченной ответственностью 
или товарищество общего типа - жа уап кер шілігі 
шектеусіз қоғам немесе ор тақ тұрпаттағы серіктестік 
(кəсіпкерлік қыз мет ті ұйымдастыру жəне жүзеге 
асыру мақ са ты мен екі немесе одан көп жеке жəне 
заң ды тұлғалардың бірігуі, оларға қоғам мін дет те-
ме ле рі бойынша дербес, шектеусіз жəне ын ты мақ-
ты жауапкершілік жүктеледі)

общество с ограниченной ответственностью - жа-
уап кер ші лігі шектеулі қоғам (ша  руа шы лық қыз мет ті 
жүзеге асыру мақсатында заңи жəне жеке тұл ға-
лар дың келісуімен өз де рі нің салымдарын біріктіру 
жолымен құ рыл ған ұйым) 

общество сберегательное - жинақ ақша қоғамы
общество страховое - сақтандыру қоғамы (сақ та ну-
шы ның залалын белгілі сыйақыға (сақ тан ды ру сый-
лық ақы сы на) өтеуге мін дет те не тін жеке немесе 
заң ды тұлғалар)

общество финансирования экспорта - экспортты 
қаржыландыру қоғамы

общество экономическое - экономикалық қоғам
общество-внук - отау қоғам, кіндіктес қоғам
общество-держатель - тұтқалы қоғам, ұстау шы-қоғам, 
иеленуші-қоғам

общество-дочь - еншілі қоғам
общество-мать - бас қоғам, төркіндес қоғам, ие қоғам, 
иегер қоғам

общеупо требительная терминология по тре би тель-
ского кредита - тұтынушылық кре дит тің жалпы 
жұрт қолданатын терминдері

общие доходы органов власти - өкімет ор ган да рының 
ор  тақ кірісі (АҚШ)
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общие затраты - жалпы шығын (1. бірлесіп өн ді рі ле-
тін өнімнің бірнеше түрлеріне қа тысты жұм сал  ған 
материалдардың, өн дірістік қуаттардың, көр се-
ті ле тін қыз меттердің шығыны; 2. нақты тауар-
ды өндіруге жəне өткізуге жұмсалған жиын тық 
шығын)

общие издержки - жалпы шығын (тұрақты (шы ға-
ры ла тын өнімнің көлеміне байланысты емес) жəне 
ауыспалы (өндірістің көлеміне байланысты) жұм-
сал ған, ұсталған шығын; толық шығын)

общие инвестиционные траст-фонды - ортақ инвес-
ти циялық сенімгерлік қорлар

общие капитальные вложения - ортақ күр де лі қаржы 
жұмсалымы

общие обычные облигации - жалпы кəдуілгі облига-
циялар (қоғамдық корпорацияларды иелену құқығын 
беретін облигациялар)

общие права владельца акций - акциялар ие сінің 
жалпы құқықтары

общие принципы и условия взаимоотноше ний кли-
ентов с банками - клиенттердің банктермен өзара 
қа тынастарының ортақ қа ғи дат тары мен шарттары

общие резервы - ортақ сақтық қорлар, жалпы сақтық 
қорлары

общие условия - ортақ шарттар
общие условия контракта - келісімшарттың жалпы 
талаптары

общие условия сделок - мəміленің жалпы шарттары
общие цели руководства - басшылықтың жалпы 
мақсаты

общие экономические законы - жалпы эконо микалық 
заңдар

общий аннуитет выживания - ғұмырлық ор тақ ан-
нуи тет (екі не одан көп бе не фи циант тың, көбіне 
ерлі-зайыптының ғұмыры бойына төленетін аннуи-
тет)

общий аудит - ортақ аудит
общий бюджет - ортақ бюджет
об щий валютный опцион участия в торгах - сауда-
саттыққа қатысудың ортақ валюталық опционы

об щий депозит - ортақ депозит
общий депозитарий - ортақ депозитарий
общий дефицит на личности - қолма-қол ақ ша ның 
ортақ тапшылығы

общий доход - жалпы табыс, ортақ табыс
общий заем - ортақ қарыз
общий закладной лист - жалпы кепілхаттық парақ
общий закон денежного обращения - ақша айналы-
сы ның жалпы заңы

общий залог - ортақ кепіл, ортақ кепілзат
общий запас ценных бумаг у спекулянтов, играю-
щих на повыше ние - жоғарылауға ойнаушы алып-
са тар лар да ғы бағалы қа ғаз дар дың ортақ босалқы 
қоры

общий инвестиционный траст-фонд - жалпы инвес-
ти ция лық сенім қоры (ұсақ ие ле ну ші лер дің біріккен 
капиталын инвестициялаушы сенім қоры)

общий инвестици онный траст-фонд, устанавлива-
ющий для участников минимальный предел вно-
симого капитала - қа ты су шы лар үшін салынатын 
ка  пи  тал дың ең тө мен шегін белгілейтін ортақ ин вес-
ти ция лық сенім қоры

общий ин декс акций Нью-Йоркской фондовой бир-
жи - Нью-Йорк қор биржасы ак ция ла ры ның ортақ 
индексі

общий индоссамент - ортақ индоссамент
общий ис точник погашения ссуды - несиені өтеудің 
ортақ бастау көзі

общий итог - жалпы қорытынды, жалпы жиыны
общий классификатор экономической деятельности 

- экономикалық қызметтің жалпы сыныптауышы
общий клиринг - ортақ клиринг (чектерді Лондонның 
есеп айырысу палатасы арқылы есепке алу)

общий кризис - жалпы дағдарыс
общий легат - ортақ мұра, ортақ өсиеттік бас тарту, 
ортақ өсиетхат

общий налог на продажу - сатуға салынатын жалпы 
салық

общий налоговый режим - ортақ салық режимі
общий объем выпуска - шығарылымның жалпы көлемі
общий объем капита ловложений - күрделі жұмса-
лым ның 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 объем торговли акциями - акциялармен сауда-
ның жалпы көлемі

общий партнер - ортақ серіктес (1. екі не одан көп 
се рік тес тің əріптестікте борыш үшін ортақ жа-
уап кер ші лік жүктелген бі  ре уі; 2. шектеулі əріп-
тес тік те операциялар жəне осы əріптестіктің 
борышы үшін жауапкершілік жүктелген басқарушы 
серіктес)

общий показатель - жалпы көрсеткіш
общий полис - ортақ полис (бірнеше сақ тан ды-
ру объек тісін бір сомамен жабатын сақ тан ды ру 
полисі)

общий пул закладных - кепілхаттардың ортақ пулы
общий режим кредитования - кредит берудің жалпы 
тəртібі

общий режим кредитования и расчетов - кре дит бе-
ру дің жəне есептесудің жалпы тəр ті бі

общий резерв - ортақ сақтық қор
общий резерв для покрытия убытков по ссудам - не-
сие бойынша залалды өтеуге арналған ортақ сақтық 
қор

общий резерв, созда ваемый банком - банк құратын 
ортақ сақтық қор

“Общий рынок” - “Ортақ нарық” (өздерінің экономи-
каларын біріктірген, экономикалық одаққа (Еуропа 
қоғамдастығына) біріккен Батыс Еуропа мем ле кет-
те рі нің тобы)

общий спрос на деньги - ақшаға жалпы сұраныс
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общий спрэд - жалпы спрэд (инвестордың ба ға лы қа-
ғаз дар ды сатып алу бағасы мен эми тент тің өткізу 
бағасы арасындағы айыр ма)

общий средний срок погашения займов - қарыздарды 
өтеудің жалпы орта мерзімі

общий счет - жалпы шот, ортақ шот (1. на рық та ба ға-
лы қағаздарды сатып алу немесе бағалы қа ғаз дар дың 
жаңа шығарылымына жазылу кезінде тəуекелдік 
пен қаржы жа уап кер шілігін бөлісу туралы фирмалар 
ара  сын  да ғы келісім; 2. банктің бірнеше клиент пай-
даланатын есептесу шоты) 

общий торговый курс - ортақ сауда бағамы
общий траст-фонд - ортақ сенім қоры
общий траст-фонд для коллективных инвестиций, 
учрежденный банком или траст-компани ей и 
складывающийся из мелких капиталов, полу-
ченных в доверительное уп равление - банк немесе 
сенім-компаниясы құрған жəне сенімгерлікпен бас қа-
ру ға алын ған ұсақ капиталдардан құралатын ұжым-
дық инвестиция үшін құрылған ортақ сенім қоры 

общий траст-фонд с активами, состоящими исклю-
чительно из корпоративных ак ций - тек қана кор-
по ра тив тік акциялардан тұратын активтері бар ортақ 
се нім қоры

общий траст-фонд с диверсифицированны ми ак-
тивами - əртараптандырылған актив те рі бар ортақ 
се нім қоры

общий уровень цен - бағаның жалпы деңгейі
общий фонд - ортақ қор
общий фонд иностранной валюты - шетел валютасы-
ның ортақ қоры

общий фонд наличности - қолма-қол ақша ның ортақ 
қоры

объединение - бірлестік
объединение акций - акцияларды біріктіру
объединение банков - банктер бірлестігі 
объединение богатств - байлықты біріктіру
объединение в ассоциацию - қауымдастыққа бірігу
объединение вкладчиков - салымшылар бір лестігі
объеди нение вкладчиков банка - банк са лым шы ла-
ры ның бірлестігі

объединение денежных средств в пул - ақша лай қа ра-
жатты пулға біріктіру 

объединение интересов - мүдделерді бі рік ті ру (ком па-
ния лар дың қосылу нысаны, мұн  да бар лық активтер 
мен пассивтер дə йек ті лік пен қосылады)

объединение клиентов - клиенттер бірлестігі 
объединение конгломератное - құранды бір лестік
объединение конкуриру ющих компаний для укре-
пления ры ночных позиций - на рық тық жай ға сым-
ды нығайту үшін құ рыл ған бəсекелесуші компания-
лар бірлестігі

объединение корпораций - корпорациялар бірлестігі 
Объединение лондонских стра ховщиков - Лондон 
сақ тандырушыларының бірлестігі (сақтандыру ес-
керт  пе ле рінде)

объединение по экономическим интересам - эко но-
ми ка лық мүдделер бойынша бірігу

объединение позднейшего по време ни залогового 
права с первым - уақыт бойынша кейініректегі 
кепіл құқығын алғашқы кепіл құқығымен біріктіру

объединение риска - тəуекелді біріктіру
объединение совместное - ортақ бірлестік
объединение спекулянтов, играющих на повышение 

- жоғарылауға ойнаушы алып-сатарлар бірлестігі, 
қым бат татуға ойнайтын алып-сатарлар бірлестігі 
(биржада)

объединение спекулянтов, играющих на понижение 
- төмендеуге (арзандатуға) ойнаушы алып-сатарлар 
бірлестігі (биржада)

объединение ссуд в пулы - несиені пулдарға біріктіру 
объединение страховых компаний - сақ тан ды ру ком-
па ния ларының бірігуі, сақтандыру ком па ния ла ры-
ның бірлестігі

объединение товарных бирж - тауар бир жа ла ры ның 
бірлестігі

объединение финансовое - қаржы бірлестігі
объединение финансовых ресурсов - қаржы ресурста-
рын біріктіру

объединение юридических лиц - заңды тұл ға лар бір-
лестігі

объединенная система информации о курсах акций 
- акциялардың бағамы туралы ақ па рат тың бі рік ті ріл-
ген жүйесі 

объединенное денежное исковое требование - бі рік ті-
ріл ген ақшалай қуыным талабы

объединенные запасы - біріктірілген қорлар
объединенные счета - біріктірілген шоттар
объединенный - бірлескен, біріккен
объединенный банковский счет - бірік ті ріл ген банк 
шоты

объединенный валют ный пул стерлинговой зоны - 
стерлингілік аймақтың біріктірілген валюталық пулы

объединенный вексель - біріктірілген вексель
объединен ный долларовый фонд - бірік ті ріл ген дол-
лар қоры

объединенный инвестиционный фонд - бі рік тірілген 
инвестициялық қор

объединенный кассовый журнал и днев ной финан-
совый отчет - біріктірілген кассалық журнал мен 
күн де лікті қаржылық есептеме

объединенный платежный баланс - бі рік ті ріл ген 
тө лем теңгерімі (ағымдағы операциялар бойынша 
тең ге рім мен капитал қоз ға лы сы теңгерімі қам ты-
ла тын тең ге рім)

объединенный счет - біріктірілген шот
объединенный траст-фонд для вы плат пособий слу-
жащим компаний - ком па ния лар дың қыз мет ші ле-
рі не жəрдемақы төлеу үшін біріктірілген сенім қоры 
(банк ұсақ сенім қорларының қаражаты есебінен 
құрған)

объединенный фонд - біріктірілген қор
объединять в консорциум - консорциумға біріктіру
объединять в пул - пулға біріктіру
объ единять в синдикат - синдикатқа біріктіру
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объе динять один банк с другим - бір банкті екінші 
банкпен 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 (1. қандайда болсын іс-
əрекет бағытталған зат, құ бы лыс; 2. экономикада: 
кəсіпорын, мекеме, сондай-ақ қандайда болсын іс-
əрекет орны болып табылатын нəрселердің бəрі)

объект бухгалтерского учета - бухгалтерлік есеп 
объектісі

объект бюджетного учета - бюджеттік есеп объектісі
объект взимания государственной пошлины - мем-
ле кет тік баж өндіріп алу объектісі

объект, выставленный на аукцион - аук цион ға қо-
йыл ған объект

объект государственной собственности - мем лекеттік 
меншік объектісі

объект депозитарной деятельности - депо зитарийлік 
қызмет объектісі

объект для инвестирования, разрешенный законом 
- инвестициялау үшін заңда рұқсат етілген объект

объект договора - шарт объектісі
объект долгосрочного кредитования - ұзақ мерзімді 
несиелендіру объектісі

объект инвестирова ния - инвестициялау объектісі
объект инвестиционной деятельности - ин вес ти ция-
лық қызмет объектісі

объект иностранных инвестиций - шетел инвести-
ция лары 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 мер-
зім ді несиелендіру объектісі

объект кредитования - несиелендіру объектісі
объект налога - салық объектісі (салық салынатын нəрсе)
объект налогообложения - салық салу объектісі
объект налогообложениия налогом на имущество - 
мүлік салығын салу объектісі

объект налогообложения на добавленную стоимость 
- қосылған құнға салық салу объектісі

объект налогообложения на операции с ценными 
бумагами - бағалы қағаздармен жасалатын опе ра-
ция лар ға салық салу объектісі

объект налогообложения платы - төлемақы салығын 
салу объектісі

объект налогообложения роялти - роялти салығын 
салу объектісі

объект налогообложения с физических лиц - жеке 
тұлғалардан алынатын салық салу объектісі

объект налогообложения сбора с аукциона - аукцион-
нан алынатын алым салығын салу объектісі

объект налогообложения социальным налогом - 
əлеу меттік салық салу объектісі

объект обложения - салық салу объектісі
объект обложения налогом доходов от страховой 
дея тельности - сақтандыру қыз ме ті нен алынған та-
быс қа салық салу объектісі

объект обложения налогом на доход - та быс қа салық 
салу объектісі

объект патентно-правовых отношений - па тенттік-
құқықтық қатынастар объектісі

объект патентования - патенттеу объектісі
объект патентоспособный - патентке қабі лет ті объект
объект права собственности - меншік құқығы объек-
тісі

объект, свободный от ипотеки - ипотекадан бос объект
объект собственности - меншік объектісі
объект социального назначения - əлеуметтік мақ сат-
та ғы объекті

объект социальной инфраструктуры - əлеу меттік 
инфрақүрылым объектісі

объект социальной сферы - əлеуметтік сала объектісі
объект спекуляции - алып-сатарлық объектісі
объект, списанный на реализацию - өткізуге жат қы-
зыл ған объект

объект стратегического назначения - стра те гиялық 
мақсаттағы объект 

объект страхования - сақтандыру объектісі
объект торгов - сауда-саттық объектісі 
объект управления - басқару объектісі
объект ускоренной амортизации - жедел амортизация 
объектісі

объект учета - есепке алу объектісі
объект финансирования - қаржыландыру объектісі
объективная информация - объективті ақ па рат, əділ 
ақпарат, шынайы ақпарат

объективность - объективтілік, əділдік, шын шыл дық 
(шоттарды жүргізу тə жі ри бе сін де тəуелсіз тексе-
руге қабілеттілік)

объективность ревизии - тексерістің объек тив тілігі, 
тексерістің əділдігі

объективные данные - шынайы деректер
объективные показатели - шынайы көр сет кіштер
объекты государственного финансового контроля - 
мемлекеттік қаржылық бақылау объек тілері

объекты налогообложения индивидуальным подо-
ходным налогом - жеке бас салығын салу объектісі 

объекты налогообложения корпоративным подоход-
ным налогом - корпоративтік табыс салығын салу 
объектісі

объекты, связанные с налогообложением - салық са-
лумен байланысты объектілер

объекты учета - есеп объектілері, есепке алу 
объектілері

объем - көлем (1. өткізу үшін қолда бар ак ция лар-
дың не облигациялардың саны; 2. ак ция лар сатуға 
көп мөл шер де ұсынылғанда қол  да  ны  ла  тын термин; 
3. бір де ңе нің орын ал ған кеңістігі) 
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объем биржевой торговли акциями - акциялармен 
биржалық сауда көлемі

объем биржевых сделок - биржалық мə мі ле лер көлемі
объем вложений капитала -капитал жұм са лы мының 
көлемі

объем выпуска ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар шы-
ға ры лымының көлемі

объем гарантийных обязятельств - кепілдікті мін дет-
те ме лер көлемі

объем денег в обращении - айналыстағы ақша көлемі
объем денежной массы - ақша жиынының көлемі
объем денежных поступлений в долларах - доллар 
түріндегі ақша түсімдерінің көлемі

объем денежных средств - ақшалай қаражаттың көлемі
объем денежных средств в обращении - ай налыстағы 
ақшалай қаражаттың көлемі

объем документации - құжаттама көлемі
объем задолженности - берешек көлемі
объем займов - қарыздар келемі
объем заказа - тапсырыс көлемі
объем инвестиций - инвестициялар көлемі
объем капиталовложений в долларах - доллар есе бі-
мен күрделі жұмсалым көлемі 

объем капитальных вложений - күрделі жұмсалым 
көлемі

объем кредита - кредит көлемі
объем кредитных ресурсов - кредит ресурс та рының 
көлемі

объем ликвидности - өтімділік көлемі
объем муници пальных облигаций, которые должны 
попасть на рынок в ближайшие 30 дней - на рық қа 
таяудағы 30 күнде түсетін муниципалдық обли га ция-
лар дың көлемі

объем налоговых поступлений - салық түсім дерінің 
көлемі

объем операций - операциялар көлемі
объем операций, прохо дящих по банковскому счету 

- банк шоты бойынша өтетін опе ра ция лар дың көлемі
объем ответственности - жауапкершілік көлемі
объем открытого рынка - ашық нарық көлемі
объем открытых позиций на срочной бирже - мер-
зім ді биржадағы ашық жайғасымдардың көлемі

объем памяти ЭВМ - ЭЕМ жадының көлемі
объем партии - топтама көлемі
объем поставки - жеткізілім көлемі
объем потребностей - қажеттіліктер көлемі
объем предложения - ұсыныс көлемі
объем приблизительный - жуықтама көлем
объем привлекаемых средств - тартылатын қаражат 
көлемі

объем приблизительный - жуықтама көлем
объем привлекаемых средств - тартылатын қаражат 
көлемі

объем продаж - сату көлемі
объем продаж в долларах - долларға сату көлемі
объем профинансированных государственных инве-
стиций - каржыландырылған мемлекеттік ин вес ти-
ция лар дың көлемі

объем резервов - сақтық қор көлемі
объем сделок - мəмілелер көлемі
объем сделок с облигациями - облигациялармен жа-
сал ған мəмілелердің көлемі

объем спроса - сұраныс көлемі
объем среднегодовой - орташа жылдык көлем
объем средств - қаражат көлемі
объем статистической информации - статис тикалық 
ақпарат көлемі

объем страхования - сақтандыру көлемі
объем страхового покрытия - сақтандыру өтемінің 
көлемі

объем страховой ответственности - сақ тан ды ру жа-
уап кершілігінің көлемі

объем торговли - сауда көлемі
объем торговли ак циями - акциялармен сауда көлемі
объем управления - басқару көлемі
объем услуг - қызмет көрсету көлемі
объем услуг банковских и финансовых учреждений 

- банк жəне қаржы мекемелері көрсететін қыз мет тер-
дің көлемі

объем финансирования - қаржыландыру көлемі
объем финансовых средств - қаржы қара жа ты ның 
көлемі

объем ценных бумаг - бағалы қағаздар көлемі
объем чистых заимствований - таза қарыз ақша көлемі
объем эмиссии - эмиссия келемі
объъекты налогообложения индивидуальным подо-
ходным налогом - жеке табыс са лы ғын салу объектісі 

объявить банкротом - банкрот деп жариялау
объявить дивиденд - дивидендті жариялау
объявить мораторий на уплату долга - борышты тө-
леу ге тоқтам жариялау

объявление - хабарландыру, хабарлау, жариялау, құ лақ-
тан дыру (1. бірдеңе туралы ресми хабарлау; 2. бағ-
дарламалау тілінде: бірегейлендіруді, тұрпатты, 
сондай-ақ тіл элементтерінің басқа да қырларын 
көрсету)

объявление аукциона - аукционды жариялау
объявление банкротом - банкрот деп жариялау
объявление банкро том по суду - сот бойынша банкрот 
деп жариялау

объявление банкротства - бакроттық жа риялау
объявление вакансии - бос қызмет орнын жариялау, 
қызмет орнының бос екенін жария лау

объ явление действительным - шын деп жариялау
объявление конкурса на замещение вакантной 
должности - бос тұрған қызмет орнына конкурс жа-
риялау

объявление конкурса на замещение должности - 
қызмет орнын алуға конкурс жариялау

объявление котировки - баға белгіленімін жариялау
объявление моратория - мораторий жариялау, тоқтам 
жариялау

объявление на ленте биржевого тикера о том, что 
брокер готов купить определенные ценные бумаги 
за наличные в тот же день - биржа тикерінің таспа-
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сында брокердің сол күні қолма-қол ақшаға белгілі 
бір бағалы қағаздарды сатып алуға дайын екені тура-
лы жариялау

объявление недействительным - жарамсыз деп жа-
риялау

объявление неплатежеспособным - төлем төлеуге 
қабілетсіз деп жариялау 

объявление несостоятельным - дəрменсіз деп жа-
риялау

объявление несостоятель ным должником - дəр мен-
сіз борышкер деп жариялау 

объявление о банкротстве - банкроттық туралы ха-
барландыру

объявление о выкупе - өтеуін төлеп алу туралы хабар-
ландыру

объявление о выплате дивидендов - дивидендтерді 
төлеу туралы хабарландыру

объявление о кон версии - айырбастау туралы жариялау
объявление о недействительности - жарам сыз дық ту-
ралы хабарландыру

объявление о не платежах - төлемнің төлен бе ге ні ту-
ралы хабарландыру

объявление о неплатежеспобности - төлем төлеуге 
қабілетсіздік туралы хабарландыру

объявление о новом выпуске акций - ак ция лар дың 
жаңа шығарылымы туралы хабарландыру

объявление о переносе собрания - жи на лыс тың кейін-
ге ауыстырылатыныны туралы хабарландыру

объявление о погашении - өтеу туралы хабарландыру
объявление о погашении облигаций - облигациялар-
ды өтеу туралы хабарландыру

объявление о подписке на ценные бумаги - бағалы 
қағаздарға жазылыс туралы хабарландыру

объявление о признании недействительным - жа-
рамсыз деп тану туралы хабарландыру

объявление о признании недействительным патента 
- патентті жарамсыз деп тану туралы хабарландыру

объявление о размещении займа ценных бумаг - ба-
ға лы қағаздар қарызхатының орналастырылатыны 
туралы хабарландыру

объявление о размещении облигационного займа 
- облигациялық қарызды орналастыру туралы хабар-
ландыру

объявление о торгах - сауда-саттық туралы хабарлан-
дыру

объявление об изъятии вклада - салымды алу туралы 
хабарландыру

объявление об эмиссии цен ных бумаг - ба ға лы қа ғаз-
дар дың эмиссиясы туралы хабарландыру

объявление опционов - опциондарды хабарлау (бир-
жада)

объявление по суду банкротом - сот бойынша банкрот 
деп жариялау

объявление подписки - жазылысты жариялау
объявление подписки на заем - қарызхатқа жазылым-
ды жариялау

объявление прибыли - табысты хабарлау

объявление тендера - тендер жариялау
объявление тендерных торгов - тендерлік сауда-сат-
тық ты хабарлау 

объявление тор гов - сауда-саттықты жариялау
объявление эмбарго - эмбарго жариялау, ты йым жа-
риялау

объявленная номинальная стоимость ценной бума-
ги - бағалы қағаздардың жа рия лан ған атаулы құны

объявленная про центная ставка - жария лан ған па-
йыз дық мөлшерлеме

объявленная сто имость - жарияланған құн
объявленная цена - жарияланған баға
объявленная ценность - жарияланған құн дылық
объявленное бан кротство - жарияланған банкроттық
объ явленные в отчетности долгосрочные требова-
ния американских банков - американ банктерінің 
есеп-қисапта жарияланған ұзақ мерзімді талаптары 

объявленные в отчетности долгосрочные требова-
ния американских резидентов-небанков - амери-
кан резидент-бейбанктерінің есеп-қисапта жа рия лан-
ған ұзақ мерзімді талаптары 

объ явленные в отчетности краткосрочные требова-
ния американских банков - американ банктерінің 
есеп-қисапта жарияланған қысқа мерзімді талаптары 

объявленные в отчетности краткосрочные требова-
ния американских резидентов-небанков - амери-
кан резидент-бейбанктерінің есеп-қисапта жа рия лан-
ған қысқа мерзімді талаптары 

объявленные ставки по онкольным ссудам - талап 
етілмелі несие бойынша жарияланған мөлшерлеме 

объявленные торги - жарияланған сауда-саттық
объявленный акционерный капитал - жа рия ланған 
акционерлік капитал

объявленный банкротом - банкрот деп жа рия ланған
объявленный дивиденд - жарияланған дивиденд
объявленный ин доссамент - жарияланған индоссамент
объявленный капитал - жарияланған капитал
объявленный неплатежеспособным - төлем төлеуге 
қабілетсіз деп жарияланған

объявленный несостоятель ным должником - дəр-
мен сіз борышкер деп жарияланған

объявленный процент - жарияланған пайыз
объявлять - жариялау (дивидендті белгілі бір күні тө-
леу ге рұқсат беру)

объявлять банкротом - банкрот деп жариялау
объявлять котировку - баға белгіленімін жариялау
объявлять недей ствительным залоговый сертифи-
кат - кепіл сертификатын жарамсыз деп жариялау

объявлять непла тежеспособным - төлем төлеуге қа-
бі летсіз деп жариялау

объявлять несостоятельным должником - тө лем тө-
леу ге дəрменсіз борышкер деп жариялау

объявлять о выплате дивиденда - дивиденд төлеу 
туралы жариялау

объявлять о погашении - өтеу туралы жа риялау
объявлять о погашении облигаций - облигацияларды 
өтеу туралы жариялау
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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
объясненная прибыль - түсіндірілген пайда
объяснительная записка - түсіндірме жазба, түсінік хат
обыкновенная акция - қарапайым акция, кəдуілгі 
акция (артықшылықты ак ция лар дың иелеріне тұ-
рақ ты пайыз төлегеннен кейін қалған пайданың бір 
бө лі гі нен дивиденд төленетін, яғни пайда шамасына 
байланысты пайыз түрінде төленетін акция)

обыкновенная гарантия - кəдуілгі кепілдік
обыкновенная именная акция - кəдуілгі есімді акция
обыкновенная ипотека с фиксированной ставкой 
процен та - пайыз мөлшерлемесі тиянақталған кə-
дуіл гі ипотека

обыкновенные акции - кəдуілгі акциялар
обыкновенные акции промышленных предприятий 

- өнеркəсіп орындарының кəдуілгі акциялары
обыкновенные акции с пере менным дивидендом - 
дивиденді ауыспалы кəдуілгі акциялар 

обыкновенный - əдеттегі, кəдуілгі
обыкновенный акционер компании - ком па ния ның 
кəдуілгі акционері 

обыкновенный покупатель - кəдуілгі са тып алушы, 
үйреншікті сатып алушы (қа  лып  тас  қан сұраным мен 
ұсынымға бағ дар ла на тын, тəуекелге бармайтын 
сатып алушы)

обыкновенный трастовый фонд - кəдуілгі сенім гер-
лік қор

обычаи фондовой биржи - қор биржасының ғұрыптары
обычай - ғұрып, əдет-ғұрып, салт, тəртіп (азаматтық 
жəне сауда құқығының құ қық тық нормаларының 
бастау көзі; заңда тиісті өкім мүлде жоқ болған не-
месе жет кі лікті дəрежеде толық жазылмаған жағ-
дайда заңды толықтыратын норма)

обычай банковский - банк ғұрпы
обычай в торговле - саудадағы ғұрып
обычай иностранный - шетелдік ғұрып
обычай международный - халықаралық ғұрып
обычай местный - жергілікті ғұрып
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 бан ковская процентная ставка - банктің 
дағдылы пайыздық мөлшерлемесі

обычная годовая амортизация - жылдық дағдылы 
тозымпұл

обычная закладная - кəдімгі кепілхат
обычная зона кредитова ния - кəдімгі несиелендіру 
аймағы

обычная ипотека - кəдімгі ипотека
обычная норма процента - пайыздың дағ ды лы нор-
масы

обычная облигация - кəдімгі облигация (акцияға 
айыр басталмайтын, бірақ эми тент тің сатып алуы 
ар қы лы мерзімінен бұ рын өтелуіне мүмкіндігі бар 
облигация)

обычная облигация, не имеющая специального 
обес печения - арнаулы қамтамасыз етілмеген кəдімгі 
облигация

обычная процент ная ставка - дағдылы па йыз дық 
мөл шерлеме

обычная сделка при прове дении Федеральной ре-
зервной си стемой США операций на открытом 
рынке - АҚШ-тың Фе де рал дық сақтық қор жүйесі 
ашық нарықта операциялар жүргізу кезіндегі кəдімгі 
мəміле

обычная серия - дағдылы серия
обычная срочная валютная сделка на межбанков-
ском рынке - банк аралық на рық та ғы кəдімгі мер-
зім ді валюталық мəміле

обычная срочная сделка - кəдімгі мерзімді мəміле
обычная ссу да под недвижимость - жылжымайтын 
мүлік кепілімен берілетін кəдімгі несие

обычное право - ғұрыптық құқық
обычное страхование жизни - өмірді дағдылы сақ тан-
дыру

обычное финан сирование - кəдімгі қар жы лан дыру 
обычное хеджирование - кəдімгі хеджерлеу (хед жер-
леу дің онша таралмаған түрі, баға тəуекелін азайту 
үшін қолданылады жəне нақты тауар на ры ғы мен 
фьючерстік на рық та қарама-қарсы мін дет те ме лер-
ді тең дес тіруді көздейді)

обычные акции - кəдімгі акциялар
обычные акции с отсроченным дивидендом - мер зі-
мі кешіктірілген дивидендті кəдімгі акциялар

обычные акции с фиксированным дивидендом - ди-
ви денді тіркелген кəдімгі акциялар 

обычные налоги - кəдімгі салықтар
обычные облигации - кəдімгі облигациялар (айырбас-
талмайтын, шартты-опционды емес облигациялар)

обычные функции - кəдімгі атқарым
обычный - кəдімгі, ғұрыптық, əдеттегі, дағ дылы
обычный актив - кəдімгі актив
обычный аннуитет - кəдімгі аннуитет 
обычный депозит - кəдімгі депозит
обычный держатель ценной бумаги - бағалы қағаз-
дар дың кəдімгі иесі

обычный дивиденд - кəдімгі дивиденд
обычный дисконт - кəдімгі дисконт
обычный долг - кəдімгі борыш
обычный доход - кəдімгі табыс (жекеше тұлғаның 
не іскерлік ұйымның қалыпты қызметінен алынған 
табыс)

обычный заем - кəдімгі қарыз
обычный кредитор - кəдімгі несиегер
обычный опцион - кəдімгі опцион
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обычный покупатель - кəдімгі сатып алушы
обычный про цент - кəдімгі пайыз
обычный размер потерь - шығасының кəдімгі мөл ше-
рі (бірқатар жылдардағы шығасының орташа мөл-
ше рін білдіретін несиені сақ тан дыру термині) 

обычный разрыв в ценах - бағадағы кəдімгі алшақтық
обычный сберегатель ный счет - кəдімгі жи нақ ақша 
шоты

обычный совместный счет - кəдімгі бірік ті ріл ген шот
обычный срок векселя - вексельдің кəдімгі мерзімі
обычный теку щий 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 міңдеттері 
обязанности участников - қатысушылардың міндеттері
обязанности члена консорциума - консорциум мүше-
сі нің міндеттері

обязанность - міндет, міндеттілік (субъект орын дау ға 
тиіс заңнамалық актілерден, нор ма тивтік құ жат-
тар дан, заңи нормалар мен ережелерден, жа са сыл-
ған ке лі сім шарт тардан, компания туралы ережелер-
ден, ла уа зым дық нұсқаулықтардан, бас шы лар дың 
өкім дері мен нұсқауларынан туындайтын іс-əрекет)

обязанность агента - агенттің міндеті
обязанность арбитра - төрешінің міндеті
обязанность аудитора - аудитордың міндеті
обязанность вкладчика товарищества - се рік тестік 
салымшысының міндеті

обязанность вкладчика товарищества на вере - се-
нім ге негізделген серіктестік са лым шы сы ның 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 - бо рыш қор-
дың банкроттық кезіндегі міндеті

обязан ность заемщика погасить ссуду - қа рыз гердің 
несиені өтеуге міндеттілігі

обязанность налогового агента - салық аген тінің 
міндеті

обязанность налогоплательщика - салық тө леу шінің 
міндеті

обязанность номинального держателя ценных бумаг 
- бағалы қағаздардың атаулы иесінің міндеті

обязанность органов налоговой службы - са лық қыз-
меті органдарының міндеті

обязанность по уменьшению убытка - залалды азай-
ту жөніндегі міндет

обязанность регистратора реестра ценных бумаг - 
бағалы қағаздар тізілімін тіркеушінің міндеті

обязанность служебная - қызмет бабындағы міндет
обязанность страхователя - сақтанды ры лушы міндеті, 
сақтанушы міндеті

обязанность страховщика - сақтандырушы міндеті
обязанность уплаты взносов - жарна төлеу міндеті
обязанность уплаты дополнительных взносов - қо-
сым ша жарна төлеу міндеті

обязанность уплаты дополнительных страховых вз-
но сов - 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 мін-
дет ті тұлғалар

обязан ный предоставлять отчетность - есеп-қисап 
беруге міндетті (АҚШ)

обязательная оговорка в договорах страхования - 
сақ тандыру шартындағы міндетті ескертпе

обязательная норма резервно го покрытия - сақтық 
қор өтемінің міндетті нормасы

обязательная реги страция - міндетті түрде тіркеу
обязательная сертификация - міндетті сертификаттау
обязательное апостилирование - міндетті түр де апос-
тильдеу (құжатқа арнайы мөр та бан басу) 

обязательное государственное страхование - міндетті 
мемлекеттік сақтандыру

обязательное личное страхование - жеке бас ты мін-
дет ті сақтандыру

обязательное личное страхование за счет респуб-
ликанского бюджета - республикалық бюджет есе бі-
нен жеке басты міндетті сақ тан дыру

обязательное медицинское страхование - мін детті 
медициналық сақтандыру

обязательное окладное страхование - мін дет ті тө лем-
дік сақтандыру, міндетті қыз мет ақы лық сақ тан ды ру

обязательное очищение - міндетті түрде тазару 
обязательное по гашение - міндетті түрде өтеу
обязательное решение арбитра - төрешінің міндетті 
шешімі

обязательное согласование - міндетті келісу, міндетті 
түрде келісу

обязательное социальное страхование - мін детті 
əлеу меттік сақтандыру

обязательное социальное страхование работников 
работодателями - жұмыс бе ру ші лер дің қыз мет кер-
лер ді міндетті əлеуметтік сақ тан дыруы

обязательное страхование - міндетті сақтан дыру
обязательное страхование гражданско-правовой 
ответственности работодателя - жұ мыс берушінің 
аза мат тық-құқықтық жа уап кер ші лі гін міндетті сақ-
тан ды ру

обязательность - міндеттілік (1. бірдеңенің заң не гі-
зін де ресми тəртіппен немесе əлеу мет тік нормалар 
мен дəстүрлерге орай сөз сіз орындалуы; 2. жеке 
адам  ның өзіне жүк тел ген міндеттерді ресми түр де 
өкім етіл ген тұрғыдан да, өз ісіне адалдық ах лақ-
тық сезіммен қарау тұрғысынан да сөзсіз, мүл тік сіз 
орындауынан көрінетін қасиеті)

обязательные банковские резервы - банктің міндетті 
сақтық қорлары
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обязательные доли - міндетті үлес
обязательные пенсионные взносы - міндетті зей нет-
ақы жарналары

обязательные платежи в бюджет - бюджетке міндетті 
төлемдер

обязательные расходы - міндетті шығыс, мін детті 
шығын 

обязательные резервы - міндетті сақтық қорлар
обязательные реквизиты - міндетті деректемелер
обязательные реквизиты акции - акцияның міндетті 
деректемелері

обязательные реквизиты векселя - век сель дің мін-
дет ті деректемелері

обязательные реквизиты облигаций - обли га ция лар-
дың міндетті деректемелері

обязательные реквизиты переводного векселя - ау-
дарма вексельдің міндетті де рек те ме ле рі

обязательные реквизиты простого векселя - жай 
век сельдің міндетті деректемелері

обязательные реквизиты сертификата эмиссионной 
ценной бумаги - эмиссиялық ба ға лы қағаз сер ти фи-
ка ты ның міндетті де рек те ме ле рі

обязательные условия договора - шарттың міндетті 
талаптары

обязательный - міндетті
обязательный аудит - міндетті аудит
обязательный взнос - міндетті жарна 
обязательный депозит - міндетті депозит
обязательный минимальный остаток - мін дет ті ең 
төмен қалдық 

обязательный пай - міндетті үлеспұл, мін дет ті жар на-
пұл

обязательный пла теж - міндетті төлем
обязательный резерв - міндетті сақтық қор 
обязательный резерв банка - банктің міндетті сақтық 
қоры

обязательный резервный депозит - міндеттемелік 
сақтық қор депозиті

обязательный срок плате жа - міндетті төлем мерзімі
обязательный срок погашения - мін дет ті өтеу 
мерзімі (опционнан немесе мер зі мі нен бұрын өтеуден 
өзгеше түрде)

обязательства - міндеттемелер (1. та рап тар дың бір-
біріне қатысты ауызша немесе жазбаша тұ жы-
рым дал ған жəне орындалуы талап етілетін шарт-
тары; 2. бухгалтерлік есепте: кəсіпорынның ма те-
риал дық ресурстарды жеткізушілерге ақы тө леу, 
қыз  мет  кер лер ге еңбекақы төлеу, банкіге ұзақ мер-
зім ді жəне қысқа мерзімді несиелер бо йын ша, қар-
жы министрлігіне бюджетке тө ле не тін тө лем дер 
бойынша, т.б төлем тө леу жөніндегі қа был да ған 
борышы; 3. ша руа шы лық практикада: та рап тар-
дың мін дет те ме ле рі көрсетілетін жазбаша мə мі ле, 
шарт бөлігі; 4. банк ісінде: клиенттердің бан кі ге 
белгілі бір кезеңдегі борышқорлық мін дет те ме ле рі-
нің жиынтық көлемі)

обязательства банка - банк міндеттемелері

обязательства в вексельной форме - вексель ны са-
нын да ғы міндеттемелер

обязательства валютные - валюталық міндеттемелер
обязательства взаимные - өзара мін дет темелер
обязательства, вы пускаемые ликвидатором обан-
кротившейся компании для пополнения оборот-
ного капитала - айналым капиталын толықтыру 
үшін банкротқа ұшыраған компанияны таратушы 
шы ға ра тын міндеттемелер

обязательства денежные - ақшалай мін дет те мелер
обязательства договорные - шарт мін дет те ме лері
обязательства долгосрочные - ұзақ мерзімді міндет-
те мелер

обязательства инвестиционные - инвести ция лық мін-
деттемелер

обязательства казначейские - қазынашылық міндет-
те мелер

обязательства клиента - клиент мін дет те ме ле рі
обязательства компании - компанияның мін дет те ме-
лері

обязательства конкретные - нақты мін дет те ме лер
обязательства контрактные - келісімшарт міндет те-
мелері

обязательства корпорационные - корпора ция лық 
мін деттемелер

обязательства косвенные - жанама мін дет те мелер
обязательства краткосрочные - қысқа мер зім ді мін-
деттемелер

обязательства кредитные - кредиттік міндет темелер
обязательства ликвидные - өтімді мін дет те ме лер
обязательства международные - ха лық ара лық мін дет-
темелер

обязательства моральные - ахлақтық мін дет те мелер
обязательства накопившиеся - қордаланған мін дет-
те мелер

обязательства налогоплательщика - салық тө леу ші-
нің міндеттемелері

обязательства начисленные - есептелген мін дет те мелер
обязательства непокрытые - өтелмеген мін деттеме лер
обязательства, обращающиеся на денежном рынке - 
ақша нарығында айналыста жүрген міндеттемелер

обязательства партнеров - серіктестердің міндетте-
ме лері

обязательства первоклассные - бірінші сыныпты 
міндеттемелер

обязательства перед акционерами - акционерлер ал-
дын дағы міндеттемелер

обязательства перед кредиторами - кредиторлар ал-
дын дағы міндеттемелер

обяза тельства перед кредиторами, не получившими 
обеспечение от должника - борышкерден қам та-
ма сыз ету кепілін алмаған несиегерлер ал дын да ғы 
міндеттемелер

обязатель ства перед кредиторами, получивши ми 
обеспечение от должника - борышкерден қам та ма-
сыз ету кепілін алған несиегерлер алдындағы мін дет-
те ме лер
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обязатель ства перед первоочередными кредиторами 
- бірінші кезектегі несиегерлер алдындағы мін дет те-
мелер

обязательства, платежи по которым истекают в 
течение месяца - төлемі бір ай ішінде бітетін мін-
дет те мелер

обязательства по акцептам - акцептілер бо йынша 
міндеттемелер

обязательства по акцепто ванным траттам - акцеп-
телген тратталар бойынша мін дет те ме лер

обязательства по банковским кредитам - банк кре-
ди ті бойынша міндеттемелер

обязатель ства по биржевым сделкам - бир жа лық мə-
мі лелер бойынша міндеттемелер

обязатель ства по векселям - вексельдер бойынша 
мін деттемелер

обязательства по выплате роялти - роялти төлеу бо-
йынша міндеттемелер

обязательства по выпу щенным банкнотам - шы ға-
рыл ған банкноттар бойынша мін дет те ме лер (банк 
теңгерімінде)

обязательства по гарантии - кепілдік бойын ша мін-
дет темелер

обязательства по депозитам - депозиттер бойынша 
мін деттемелер

обязательства по договору - шарт бойынша мін дет те-
мелер 

обязательства по долгам - борыштар бойын ша мін-
дет темелер 

обязательства по заказам - тапсырыстар бо йынша 
мін деттемелер 

обязательства по книгам - кітаптар бойынша мін дет-
темелер

обязательства по контрак там при игре на повы-
шение - жоғарылауға ойнау кезіндегі ке лісімшарттар 
бойынша міндеттемелер

обязательства по контрак там при игре на пониже-
ние - төмендеуге ойнау кезіндегі ке лісімшарттар бо-
йынша міндеттемелер

обязательства по межбанковским кредитам - банк 
аралық кредиттер бойынша мін дет те ме лер 

обязательства по облигационному зай му - облига-
ция лық қарыз бойынша мін дет те мелер

обязательства по расчетам - есеп айырысу бойынша 
міндеттемелер 

обязательства по соглашению - келісім бойынша мін-
деттемелер 

обязательства по срочным сделкам при игре на по-
вышение - жоғарылауға ойнау ке зін де гі мерзімді мə-
мі лелер бойынша мін дет те ме лер

обязательства по срочным сделкам при игре на по-
нижение - төмендеуге ойнау кезіндегі мерзімді мə мі-
ле лер бойынша міндеттемелер

обязательства по счетам ностро - ностро шоттары 
бойынша міндеттемелер

обязательства по тратте - тратта бойынша мін дет те-
мелер

обязательства, подлежащие оплате по предъявле-
нии - ұсыну бойынша төлемақы төленуге тиіс мін-
дет те мелер

обязательства, предписанные законом - заңда өкім 
етілген міндеттемелер

обязательства спеку лянтов, играющих на повыше-
ние - жоғарылауға ойнаушы алып-сатарлардың мін-
дет те мелері

обязательства спекулянтов, играющих на пониже-
ние - төмендеуге ойнаушы алып-сатарлардың мін дет-
те мелері

обязательства срочные - мерзімді мін дет те ме лер
обязательства сторон - тараптардың міндет темелері
обязательства текущие - ағымдағы міндет темелер
обязательства фискальные - қазыналық мін дет те ме лер
обяза тельства члена консорциума - консорциум мү-
ше сі нің міндеттемелері

обязатель ства, чувствительные к изменению про-
центной ставки - пайыздық мөл шер ле ме нің өз ге руі-
не сезімтал мін дет те ме лер

обязательства эмиссионные - эмиссиялық мін дет те-
мелер

обязательственное право - міндеттемелік құқық
обязательство - міндеттеме (1. қарызгердің несиені 
қай та ру міндеттемесі, сондай-ақ несиегердің не сие-
ні төлеу міндеттемесі; 2. борышқорлық қолхат не 
ақша сомасын төлеу кепілдігінің басқа түрі; 3. ин-
вес тор, дилер, алып-сатар нарықта бағалы қа  ғаз -
дар, валюта, тауарлар, т.б. сатып ал ған да немесе 
сат қан да өзіне қандай мін дет те ме лер қа был да ға ны-
ның сипаттамасы) 

обязательство альтернативное - баламалы міндеттеме
обязательство арбитражное - төрелік сот міндеттемесі
обязательство банка - банк міндеттемесі
обяза тельство банка выдать сертификат ценной 
бумаги после его выпуска - бан кі нің бағалы қағаз 
шы ға рыл ған нан кейін оның сертификатын беру мін-
дет темесі

обя зательство банка о неразглашении дел клиентов 
- клиенттердің ісін жарияламау туралы банк мін дет-
те месі

обязательство банка по депозитам - банктің депозит-
тер бойынша міндеттемесі

обязательство без встречного удовлетворения - қа ра-
ма-қарсы қанағаттандырмайтын міндеттеме

обязательство бессрочное - мерзімсіз мін дет теме
обязательство брокерское - брокерлік мін дет теме
обязательство в отношении капитала - капитал жө-
нін дегі міндеттеме

обязательство в форме документа с печатью - мөр 
ба сылған құжат нысанындағы міндеттеме

обязательство вексельное - вексельдік мін дет теме
обязательство вкладчика - салымшы мін деттемесі
обязательство возместить убытки - залалды өтеу 
мін деттемесі

обязательство возместить ущерб - зиянды өтеу мін-
дет темесі
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обязательство встречное - қарсы міндеттеме, ың ғай-
лас па міндеттеме

обязательство вы дать ипотечную ссуду - ипотекалық 
несие беру міндеттемесі

обязательство выдать кредит - кредит беру мін дет те-
месі

обязательство вы дать ссуду - несие беру міндеттемесі
обязательство, вытекающее из индоссамента векселя 

- вексель индоссаментінен туындайтын мін дет те ме
обязательство гарантийное - кепілдікті міндеттеме
обязательство генеральное - бас міндеттеме
обязательство государственное - мемлекеттік мін дет-
теме

обязательство денежного рынка - ақша нары ғының 
міндеттемесі

обязательство денежное - ақшалай міндеттеме
обязательство депо зитного типа - депозиттік үлгідегі 
міндеттеме

обязательство дилерское - дилерлік міндеттеме
обязательство долговое - борышқорлық мін дет те ме (не-
сие алу кезінде қарызгер несиегерге беретін құжат)

обязательство долговременное - ұзақ уа қыт тық мін-
дет теме

обязательство долгосрочное - ұзақ мерзімді мін дет теме
обязательство долевое - үлестік міндеттеме
обязательство забалансовое - теңгерімнен тысқары 
міндеттеме

обязательство заемное - қарыз міндеттемесі
обязательство заемщика не привлекать новые кре-
диты на условиях, более предпочтительных для 
новых кредиторов, чем для имею щихся - қа рыз-
гер дің жаңа несиегерлер үшін қолда бар шарттардан 
гөрі неғұрлым артықшылықты шарттар негізінде 
жаңа кредиттер тартпау міндеттемесі

обязательство заемщика увеличивать обеспечение 
кредита при снижении стоимости обеспече ния - 
қа рыз гер дің қамтамасыз ету құны төмендегенде кре-
дит ті қамтамасыз ету кепілін көбейтпеу міндеттемесі

обязательство залоговое - кепілзаттық міндеттеме
обязательство ипотечное - ипотекалық міндеттеме
обязательство казначейское - қазынашылық мін дет-
теме

обязательство компенсационное - өтемақы лық мін-
дет теме

обязательство компенсировать убытки - залалды 
өтеу міндеттемесі

обязательство, которое может быть отменено - кү-
шін жоюы мүмкін міндеттеме

обязательство краткосрочное - қысқа мер зім ді мін-
дет теме

обязательство кредитора - несиегер мін дет те месі
обязательство купить нераспроданные ценные бу-
маги - таратылмаған бағалы қа ғаз дар ды сатып алу 
міндеттемесі

обязательство налоговое - салық міндеттемесі
обязательство, не имеющее исковой силы - талап ету 
күші жоқ міндеттеме

обязательство, не прини мающее форму вклада - са-
лым нысанын қабылдамайтын міндеттеме

обязательство невыполненное - орын дал ма ған мін-
дет теме

обязательство негативное - жағымсыз мін деттеме
обязательство о выдаче ссуды - несие беру туралы 
мін деттеме

обязательство о покуп ке - сатып алу туралы мін дет-
теме

обязательство о репатриации денежных средств - 
ақ шалай қаражатты қайтару туралы міндеттеме

обязательство о репатриации капитала - капиталды 
қайтару туралы міндеттеме

обязательство обеспеченное - қамтамасыз етілген мін-
деттеме, кепілді міндеттеме

обязательство, осно ванное на законе - заңға не гіз дел-
ген міндеттеме

обязательство пла тить в рассрочку - мəу лет тік төлеу 
міндеттемесі

обязательство по векселю - вексель бойынша мін дет-
теме

обязательство по выплате долга - борышты төлеу 
жө ніндегі міндеттеме

обя зательство по гарантии валютного курса - валю-
та бағамының кепілдігі бойынша міндеттеме

обязательство по депозиту - депозит бойын ша мін дет-
теме

обязательство по закону - заң бойынша мін дет теме
обязательство по индоссаменту - индоссамент бо-
йынша міндеттеме

обязательство по налогам - салық жөніндегі мін дет-
теме

обязательство по облигационному займу - облига-
ция лық қарыз бойынша міндеттеме

обязательство по обслуживанию долга - бо рыш қа 
қызмет көрсету жөніндегі міндеттеме

обязатель ство по переводным векселям - аударма 
вексель бойынша міндеттеме

обязательство по процентным ставкам - пайыздық 
мөлшерлеме бойынша міндеттеме

обязательство по ран-офф в страховании - сақ тан ды-
ру да ғы ран-офф жөніндегі мін дет  те ме (сақтандыру 
шартының күші тоқ та тыл ған нан кейін орындалуға 
тиіс ереже)

обязательство по рефинансированию - қайта қаржы-
лан дыру жөніндегі міндеттеме

обязатель ство по срочной сделке - мерзімді мəміле 
бойынша міндеттеме

обязательство по ссудам банка - банк несиесі жөнін-
дегі міндеттеме

обязательство по ссуде - несие жөніндегі міндеттеме
обязательство по уплате налога - салық тө леу жөнін-
дегі міндеттеме

обязательство под будущие доходы - бо ла шақ та ғы та-
быс кепілімен алынған міндеттеме

обязательство под честное слово - сөз бай лас қан мін-
деттеме 
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обязательство, появляю щееся в результате совер-
шенных операций - жасалған операциялар нə ти же-
сін де пайда болатын міндеттеме

обязательство правительственных учреждений - 
үкі мет мекемелерінің міндеттемесі

обязательство, превышающее финансовые возмож-
ности должника - борышкердің қар жы мүм кін ді гі-
нен асып түсетін міндеттеме

обязательство предла гать цену - баға ұсыну мін дет-
те месі

обязательство предоставить информацию - ақпарат 
беру міндеттемесі 

обязательство пре доставить кредит - кредит беру 
мін деттемесі

обязательство предоставить ссуду - несие беру мін-
дет темесі 

обязательство предоставлять заемщику обусловлен-
ную сумму кре дита в момент обращения в банк 
- қа рызгерге банкке өтініш жасау кезінде уағ да ла сыл-
ған кредитті беру міндеттемесі

обязательство произвести платеж - төлем төлеу мін-
деттемесі

обязательство с изменяющейся процентной ставкой 
- пайыздық мөлшерлемесі өзгермелі міндеттеме

обязательство с ответ ственностью должников по-
рознь - борышкерлердің бөлек-бөлек жауапкершілігі 
бар міндеттеме

обязательство с ответственностью должников со-
вместно и порознь - борышкерлердің бірге жəне бө-
лек-бөлек жауапкершілігі бар міндеттеме

обязательство с ответ ственностью порознь - бөлек-
бөлек жауапкершілігі бар міндеттеме

обязательство с плавающей процентной ставкой - 
пайыздық мөлшерлемесі құ был ма лы міндеттеме

обязательство с солидарной ответственностью - ын-
ты мақты жауапкершілігі бар мін дет те ме

обязательство с солидар ной ответственностью 
должников - борышкерлердің ын ты мақ ты жа уап кер-
ші лі гі бар міндеттеме

обязательство с фиксированной процентной став-
кой - пайыздық мөлшерлемесі тіркелген міндеттеме

обязательство совместное - бірлескен мін дет те ме
обязательство совокупное - жиынтық мін дет теме
обязательство согласованное - келісілген мін деттеме
обязательство ссудное - несиелік міндеттеме
обязательство стороны - тараптың мін дет те ме сі
обязательство страхования - сақтандыру міндет те ме сі
обязательство уве домлять об отказе от акцептова-
ния векселя - вексельді акцептеуден бас тарту тура-
лы хабарлау міндеттемесі

обя зательство уведомлять об отказе от оплаты век-
селя - вексельді төлеуден бас тарту туралы хабарлау 
міндеттемесі

обязательство уплатить кредитору по получении 
наследства - мұраны алған бойда кредиторға төлеу 
мін дет темесі

обязательство уплатить таможенные пошлины - ке-
ден дік баж алымдарын төлеу міндеттемесі

обязательство условное - шартты міндеттеме
обязательство устное - ауызша міндеттеме 
обязательство финансовое - қаржылық мін деттеме
обязатель ство центрального банка поддержи вать 
колебания курса своей валюты в определенных 
пределах - орталық банк тің өз валютасы бағамының 
белгілі бір шекте ауытқуын қолдау міндеттемесі

обязательство эмитента - эмитент міндеттемесі
обязательство-обеспече ние, выдаваемое поручи-
телю - тапсырыскерге берілетін қам сыз дандырма-
міндеттеме

обязывающая подпись - міндеттейтін қо йыл ған қол
обязывающий - міндеттеуші
овердрафт - овердрафт (1. клиенттің ағым да ғы шоты 
арқылы жүргізілетін банк кре ди ті; 2. чек бойынша 
ағымдағы шот та ғы қалдықтан тыс алынатын 
сома; 3. қысқа мер зімді несие нысаны)

овердрафт без покрытия - өтеусіз овердрафт
овердрафт дневной - күндізгі овердрафт
овердрафт краткосрочный - қысқа мерзімді овердрафт
овердрафт банковский - банк овердрафты
овердрафт на банковском счете - банк шо тын дағы 
овердрафт

овердрафт непокрытый - өтелмеген овердрафт
овердрафт ностро - ностро овердрафт
овердрафт по счету ностро - ностро шоты бойынша 
овердрафт

овердрафт разрешенный - рұқсат етілген овердрафт
“овердрафтная” банковская деятельность - овер-
драфт тық банк қызметі

овердрафтный счет - обердрафт шоты
овердрафтный чековый счет - овердрафттық чек шоты
овернайт - овернайт (келесі жұмыс күніне дейінгі мер-
зім дік мəміле)

“овца” - “қой” (жаргон сөз: биржада қа жет ті толық 
ақпаратты алмай, көзсіз ойнайтын алып-сатар)

оговаривать ставку комиссионного воз на гражде ния 
- комиссиялық сыйақының мөл   шер   ле   ме  сін уағдаласу

оговорен ный срок акцептования - ак цеп теу дің (ри за-
лық берудің) келісілген мерзімі

оговорка - ескертпе (1. шарттың қайсыбір шартты 
талаптар мазмұндалған тар ма ғы; 2. тасымал, сау-
да мəмілесінде, сақ тан ды ру шартындағы қайсыбір 
мəн-жай бас тал ған да не мəміле жасасқан кезде 
орын алған мəн-жай болашақта өзгерген жағдайда 
та рап тар дың өзара қатынасын реттейтін шарт)

оговорка аккредитивная - аккредитивті ескертпе
оговорка арбитражная - төрелік ескертпесі, арби-
траж дық ескертпе

оговорка “baіsse” - “baіsse” ескертпесі (нарықтық ба-
ға ның кез келген төмендеуі келісімшарттық бағаны 
төмендетеді, ал нарықтық бағаның кез келген жо ға-
ры лауы қаперге алынбайды деген ескертпе)

оговорка “hausse” - “hausse” ескертпесі (нарықтық 
ба ға ның кез келген жоғарылауы келісімшарттық ба-
ға ны жоғарылатады деген ескертпе) 
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оговорка “hausse-baіsse” - “hausse-baіsse” ескертпесі 
(келісімшарттық бағаның өзгеруі нарықтық ба-
ға ның тиісінше өзгеруіне əкеп соқтырады деген 
ескертпе)

оговорка “без всего” - “ешнəрсесіз” деген ескертпе 
(акция иесін осы акциямен байланысты барлық 
қо сым ша жеңілдіктер мен пайдадан айыратын 
ескертпе)

оговорка “без дивиденда” - “дивидендсіз” деген 
ескертпе (1. бағалы қағазды ұстаушыға тиесілі ди-
виденд түріндегі пайданы бөлісу құқығы сатып алу-
шыда болмайды дегенді білдіретін бағалы қағазды 
сату ескертпесі; 2. дивидендті жариялау мен оны 
төлеу арасындағы уақыт аралығы; акцияны сатып 
алушы инвестордың осы уақыт ішінде дивиденд 
алуға құқығы болмайды) 

оговорка “без капитализации” - “капиталданды-
русыз” деген ескертпе (акцияның иесін эмис сияны 
капиталдандырумен байланысты пайданы алу құқы-
ғы нан айыратын ескертпе)

оговорка “без передачи” - “табыстаусыз” деген 
ескертпе (индоссатқа вексельді мен шік те ну құқығы 
бе ріл мейді деген ескертпе)

оговорка “без права” - “құқықсыз” деген ескертпе 
(1. акцияны иеленушіні эмис сия лан ған, қолма-қол 
ақшаға сатылатын жəне фирма өзінің бұрын тір-
кел ген акционерлері үшін шығарған акцияларды са-
тып алу құ қы ғы нан айыратын ескертпе; 2. қазіргі 
акционерлерге сатуға арналған жаңа акцияларды 
сатып алуға құқық бермейтін бағасы көрсетілген 
акция бағасы) 

оговорка безоборотная - айналымсыз деген ескертпе 
(индоссанттың оны вексель бойынша қарызгерлер 
қатарынан алып тас тайтын есекертпесі)

оговорка “бэк” - “бэк” ескертпесі (облигациядағы ке-
піл дік ескертпесі)

оговорка в договорах страхования о неплатежеспо-
собности - сақтандыру шартындағы төлем қа бі лет-
сіз ді гі туралы ескертпе

оговорка в договорах страхования об увеличении 
выплат - сақтандыру шартындағы төлемдерді кө бей-
ту туралы ескертпе

оговорка в ин доссаменте - 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 “закрытая” - “жабық” ескертпе (бағалы қа-
ғаз эмитентінің міндеттемесі оны ұстаушының 
жылжымайтын мүлік кепілхатымен қамтамасыз 
етіл ген облигация жөніндегі құқықтары туралы 
ескертпе) 

оговорка защитная - қорғаныштық ескертпе, қорғау 
ескертпесі (шарт талаптарында тия нақ талған, 
оны пайдалану барысында түр лі қатерлерден қор ғау 

үшін шарт талаптарын өзгерту мүмкіндігін көз дей-
тін ескертпе)

оговорка “зеленого ботинка” - “жасыл бə тің ке” ес-
керт пе сі (шығарылымды орналас тыру туралы 
ке піл дік ті келісім шарты, бұл ескертпеге сəйкес 
андеррайтерлер синдикаты эмитенттен бастапқы 
ке лі сім ба ға сы мен қосымша акцияларды сатып алуға 
құ қы лы)

оговорка золотая - алтын ескертпесі (қарыз беру ту-
ралы үкімет аралық келісімде қа рыз қандай валю-
тамен берілетін болса, сол ва лю та ның келісім жа-
са сыл ған не қа рыз бе ріл ген кездегі бағамы бойынша 
алтын баламымен төленуге тиіс екендігі ес кер ті ле-
тін тармақ)

оговорка золотая и валютная (золотовалютная) - ал-
тын жəне валюта (алтын-валюта) ескертпесі

оговорка золотослитковая - алтын-құйма ескертпесі
оговорка индексная - индекстік ескертпе
оговорка инфляционная - инфляциялық ескертпе
оговорка классификационная - сы нып та ма лық 
ескертпе, жіктелімдік ескертпе

оговорка кредитора по за кладной - несиегердің 
кепілхат бойынша ескертпесі

оговорка курсовая - бағамдық ескертпе 
оговорка льготная - жеңілдік ескертпесі 
оговорка “матушки Хаббард” - “Хаббард ананың” 
ескертпесі (кепілхаттағы несиегерге кепілхат шарт-
тары орындалмаған кезде мерзімі өткен мүлікті ке-
піл хат бойынша сатуына рұқсат ететін ескертпе)

оговорка многовалютная - көп валюталық ескертпе
оговорка мультивалютная - мультивалюта лық 
ескертпе

оговорка налоговая - салық ескертпесі
оговорка о валюте, используемой в судебном реше-
нии - сот шешімінде пайдаланылатын валюта туралы 
ескертпе

оговорка о ва лютном курсе - валюта бағамы туралы 
ескертпе

оговорка о валютном опционе - валюталық опцион 
туралы ескертпе

оговорка о взаимности - өзара қарыз туралы ескертпе
оговорка о всех рисках - барлық тəуекел туралы 
ескертпе

оговорка о выплате аванса - аванс (алғы тө лем) төлеу 
туралы ескертпе

оговорка о выплате дивидендов в виде накопленной 
суммы один раз в несколько лет - жинақталған 
сома түрінде бірнеше жылда бір рет дивиденд төлеу 
туралы ескертпе

оговорка о выплате про центов - пайыз төлеу туралы 
ескертпе

оговорка о вычете - шегеру туралы ескертпе
оговорка о диспаче - диспача туралы ескертпе
оговорка о долго срочном ипотечном кредите - ұзақ 
мерзімді ипотекалық кредит туралы ескертпе

оговорка о дополнении - толықтыру туралы ескертпе
оговорка о допуске - рұқсаттама туралы ескертпе
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оговорка о досрочной опла те - ұзақ мерзімді тө лем-
ақы туралы ескертпе

оговорка о досрочном выкупе - мерзімінен бұрын 
өтеуін төлеп алу туралы ескертпе

оговорка о досрочном выкупе облигаций - облига-
цияларды мерзімінен бұрын өтеуін төлеп алу туралы 
ескертпе

оговорка о досроч ном наступлении срока погаше-
ния - 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 лихтерном сборе - лихтерлік алым туралы 
ескертпе

оговорка о марже - маржа туралы ескертпе
оговорка о наивысшей стоимости цен - ең жоғары 
құн туралы ескертпе

оговорка о невоз можности передачи векселя третье-
му лицу - вексельді үшінші тұлғаға табыстау мүм-
кін ді гі нің жоқтығы туралы ескертпе

оговорка о неплатежеспособности - төлем қабілет сіз-
дігі туралы ескертпе

оговорка о неплатежеспособности в догово рах стра-
хования - сақтандыру шарт та рын да ғы төлем төлеуге 
қабілетсіздік туралы ескертпе

оговорка о неразглашении тайны - құпияны жария-
ламау туралы ескертпе

оговорка о падении цен - бағаның төмендеуі туралы 
ескертпе

оговорка о паритете - бара-барлық туралы ескертпе
оговорка о повышении цены - бағаның кө те рілуі ту-
ралы ескертпе

оговорка о перевоз ках на длинные и короткие рас-
стояния - ұзақ жəне қысқа қа шық тық қа тасымалдау 
туралы ескертпе

оговорка о пересмотре цены - бағаны қайта қарау ту-
ралы ескертпе

оговорка о повышении цены - бағаның кө те рілуі ту-
ралы ескертпе

оговорка о повышении или понижении цены - баға-
ны көтеру немесе түсіру туралы ескертпе

оговорка о получении части дохода - табыстың бір 
бөлігін алу туралы ескертпе

оговорка о понижении цены - бағаның тө мен деуі ту-
ралы 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 құ қы ғы ту-
ралы ескертпе

оговорка о предоставлении режима наибольшего 
благоприятствования - неғұрлым көбірек қолайлы 
жағ дай жасау режимін беру туралы ескертпе

оговорка о пролонгации - мерзімін ұзарту туралы 
ескертпе

оговорка о про центной ставке - пайыздық мөл шер ле-
ме туралы ескертпе

оговорка о равенстве - теңдік туралы ескертпе
оговорка о скользящей заработной плате - сыр ғы ма-
лы жалақы туралы ескертпе

оговорка о скользящих ценах - сырғымалы баға тура-
лы ескертпе

оговорка о сохранении права собственности - мен-
шік құқығын сақтау туралы ескертпе

оговорка о специальных условиях - арнаулы шарттар 
туралы ескертпе 

оговорка о способ ности кредитовать в другой валю-
те - басқа валюта түрінде кредит беруге қабілеттілік 
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
оговорка об изменении курса валюты - валюта 
бағамының өзгеруі туралы ескертпе

оговорка об инспекции - инспекциялау туралы ескертпе
оговорка об обмене акций (напр., преференциаль-
ных на обычные) - акцияларды айырбастау туралы 
ескертпе (мыс., пұр сат ты лық ты акцияларды кə дуіл-
гі акцияларға айырбастау туралы ескертпе)

оговорка об обязанности агента получить согласие 
принципала на получение заказа от покупателя 
- сатып алушыдан тапсырыс алу жөнінде прин ци-
пал дың келісімін алуға агенттің міндеттілігі туралы 
ескертпе

оговорка об обязательной силе - міндеттілік күші ту-
ралы ескертпе

оговорка об оплате убытков возмещении ущер-
ба - зиянның орнын толтыру залалын төлеу туралы 
ескертпе

оговорка об опционе - опцион туралы ескертпе
оговорка об освобождении от обременения - ауырт-
па лық тан босату туралы ескертпе

оговорка об освобождении от обязательства - мін дет-
те ме ден босату туралы ескертпе

оговорка об освобождении от ответственности - жа-
уап кершіліктен босату туралы ескертпе

оговорка об отказе оплаты мелких сумм - ұсақ сома-
ны төлеуден бас тарту туралы ескертпе

оговорка об от казе от залога активов - активтер ке пі-
лі нен бас тарту туралы ескертпе

оговор ка об отказе от ипотечного кредита - ипо те ка-
лық кредиттен бас тарту туралы ескертпе

оговорка об “открытости” - “ашықтық” туралы 
ескертпе

оговорка об отмене - күшін жою туралы ескертпе
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оговорка об отсутствии гарантии - ке піл дік тің жоқ 
екені туралы ескертпе

оговорка об отчуждении - иеліктен айыру туралы 
ескертпе

оговорка об увеличении выплат - төлемді көбейту 
туралы ескертпе

оговорка об увеличении выплат в договоре страхо-
вания - сақтандыру шартындағы 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 тө мен-
де ту шарттары туралы ескертпе, бағаны түсіру шарт-
тары 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 перекрестного невыполнения обяза-
тельств - міндеттемелерді тоғыспалы орындамау 
ескертпесі

оговорка письменная - жазбаша ескертпе
оговорка по закладной - кепілхат бойынша ескертпе
оговорка “после подписи” - “қол қо йыл ған нан кейін” 
деген ескертпе (осындай ес  керт пе сі бар вексель тек 
акцептелген кезде, ал акцептент вексельде акцеп 
күнін қойғанда ғана жарамды болады)

оговорка “после приоб ретения” - “сатып ал ған нан 
кейін” деген ескертпе (ипотека туралы шарттағы 
кепілсалым (ипотека) ре сім делгеннен кейін қарызгер 
ипотекалық кредитке сатып алатын əрбір жаңа 
жылжымайтын мү лік те ипотекалық қарыз ке піл ді-
гі не ай на лу ға тиіс екенін бейлгілейтін ереже)

оговорка при оформле нии займа о том, что заем-
щик обязу ется не быть у банка должником бо лее 
30 дней в течение 12 месяцев - қарызды ресімдеу 
кезінде қарызгердің банкте 12 ай ішінде 30 күннен 
астам уақыт борышкер болмауға міндеттенетіні тура-
лы ескертпе

оговорка разрешающая - рұқсат беретін ескертпе 
оговорка “с купоном” - “купонды” ескертпе (обли-
гацияны сатып алушыға ол бойынша кезекті пайыз 
тө ле мін алуға құқық беретін ескертпе)

оговорка стабилизационная - тұрақтандыру 
ескертпесі

оговорка стабильности - тұрақтылық ескертпесі
оговорка страховая - сақтандыру ескертпесі
оговорка судебная - сот ескертпесі
оговорка тендерная - тендер ескертпесі
оговорка “форвард” - “форвард” ескертпесі (қам та-
ма сыз ету кепілдігі ретінде түсетін қолма-қол ақ-
ша ның артылған бір бөлігі айналысқа шығарылған 

об ли га ция ның негізгі сомасын сатып алуға пайдала-
нылады дегенді білдіретін облигациядағы ескертпе)

оговорка штрафная - айыппұл ескертпесі
оговорка эскалаторная - эскалатор ес керт пе сі, эска ла-
тор лық ескертпе (өзара есептесу үде рі сін де уа қыт-
та ғы шығынның өсуін ескеруге мүмкіндік беретін 
келісімшарт талабы)

огосударствление - мемлекет меншігіне алу
огосударствление банков - банктерді мемлекет мен ші-
гі не алу

огосударствление экономики - экономиканы мемле-
кет меншігіне алу 

ограбление банка - банкті тонау
ограждать от потерь - шығасыдан қорғау (қорғану)
ограждать себя от убытков - өзін залалдан қорғау, за-
лалдан қорғану

ограждение от потерь - шығасыдан қорғану
ограничение антитрастовское - трастыға қарсы шектеу
ограничение ассигнований - қаражаттан дыруды шектеу 
ограничение бюджетное - бюжеттік шектеу
ограничение бюджетных расходов - бюжет шығысын 
шектеу

ограничение в осуществлении сделок на рынке 
ценных бумаг - бағалы қағаздар нарығында мəмілені 
жү зе ге асыруды шектеу

ограничение в правах - құқықтардағы шектеу
ограничение гарантии - кепілдікті шектеу
ограничение глобальное - ғаламдық шектеу 
ограничение дарения - сыйға тартуды шектеу
ограничение займа - қарызды шектеу
ограничение инфляции - инфляцияны шектеу
ограничение капиталовложений - күрделі каржы 
жұмсалымын шектеу

ограничение квоты - үлестемені шектеу
ограничение кредита - кредитті шектеу
ограничение кредита путем повышения процент-
ных ста вок - кредитті пайыздық мөлшерлемені 
көтеру жолымен шектеу

ограничение кредитно-денежное - кредит-ақша 
шектеуі

ограничение кредитования - несиелендіруді шектеу
ограничение на выплату дивидендов - дивидендтерді 
төлеуге қойылатын шектеу

ограничение на выплату дивидендов акционерного 
общества - акционерлік қоғамның дивидендтерін тө-
леу ге қойылатын шектеу

ограничение на выпуск облигаций - облигациялар 
шы ғарылымына шек қою

ограничение на выпуск ценных бумаг в ак цио-
нерном обществе - акционерлік қоғамда ба  ға  лы қа-
ғаз дар ды шығаруға қойылатын шектеу

ограничение на кредитные операции - кредит опера-
цияларына шек қою

ограничение на ссуду - несиеге шек қою
ограничение на участие в собственности - меншікке 
қатысуға шек қою

ограничение ответ ственности - жауапкер ші лік ті шектеу
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ограничение ответственности по контракту - келі-
сім шарт бойынша жауапкершілікті шектеу

ограничение полномочий - өкілеттіктерді шектеу
ограничение права - құқықты шектеу
ограничение права перепродажи - қайта сату құқы-
ғын шектеу

ограничение права предъявлять иск - талап қою 
(қуыну) құқығын шектеу 

ограничение правительственное - үкіметтік шектеу
ограничение прибыли - пайданы шектеу
ограничение привилегий - артықшы лықтар ды шектеу
ограничение размера дивидендов - диви денд тердің 
мөлшерін шектеу

ограничение расходов - шығысты шектеу 
ог раничение роста инвестиций - инвести ция лардың 
өсуін шектеу

ограничение роста кредитования - несиелен дірудің 
өсуін шектеу

ограничение спросовые - сұранысты шектеу
ограничение срока - мерзімді шектеу
ограничение ссуды - несиені шектеу
ограничение суммы ди виденда - дивиденд сомасын 
шектеу

ограничение финансовое - қаржылық шектеу
ограничение цен - бағаны шектеу 
ограничение членства - мүшелікті шектеу
ограничения - шектеу, шектеулер (1. заң дар дан жəне 
басқа нормативтік актілерден, мем ле кет тік ор-
ган дар дың шешімдерінен туындайтын шектеулер, 
субъек ті лер бұл шектерден шықпауға тиіс; 2. эко-
но ми ка лық-математикалық үлгілеуде мақ сат ты 
ат қа рым ның орнына желілік бағ дар ла ма лау үлгісін 
құ рай тын шектеулер)

ограничения бюджетные - бюджеттік шек теулер
ограничения в документе - құжаттағы шектеулер
ограничения валютные - валюталық шектеу, валюта-
ны шектеу

ограничения исковой давности - қуыным мерзімінің 
шектеулері (қуыным мерзімін шектеу туралы заңдар)

ограничения кредитные - несиелік шектеулер, несие-
ні шектеу

ограничения на максимизацию прибыли - пайданы 
барынша көбейтуге шек қою

ограничения на об мен валюты - валютаны айыр бас-
тау ға шек қою

ограничения на отчуждение имущества - мүлікті ие-
ліктен шығаруға шектеулер

ограничения цен и заработной платы - баға мен 
жала қыны шектеу

ограничения центрального банка - орталық банкінің 
шектеулері

ограниченная гарантия - шектеулі кепілдік
ограниченная конвертируемость - шектеулі айыр бас-
та лымдылық

ограниченная налоговая повинность - шек теулі са-
лық міндеткерлігі

огра ниченная обращаемость акций - акция лардың 
шек теу лі айналымдылығы

ограниченная ответственность - шектеулі жа уап кер-
шілік

ограниченная ответственность акционера - акцио-
нер дің шектеулі жауапкершілігі 

ограниченная ответственность в страховании - сақ-
тан дырудағы шектеулі жа уап кер ші лік

ограниченная цена - шектеулі баға
ограниченно конвертируемые валюты - шектеулі 
айыр басталатын валюталар

ограниченное акционирование - шектеулі акционерлеу
ограниченное законное пла тежное средство - шек-
теу лі заңды төлем құралдары

ограниченное открытое акционирование - шек те ме-
лі ашық акциялау

ограниченное партнерство - шектеулі əріптестік 
(серіктестік)

ограниченное поручение - шектеулі тапсырма
ограниченное поручение брокеру - делдалға шектеулі 
тапсырма 

ограниченное пра во распределения - шектеулі бөлу 
құқығы

ограниченное размещение ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды шектеулі орналастыру

ограниченность рынка - нарықтың шек теу лілігі
ограниченные активы - шектеулі активтер
ограниченные акции - шектеулі акциялар
ограниченные средства - шектеулі қаражат
ограниченные торги - шектеулі сауда-саттық
ограниченный - шектеулі (индоссамент туралы)
ограниченный выборочный контроль - шектеулі 
іріктеме бақылау

ограниченный индоссамент - шектеулі индоссамент
ограниченный кредит - шектеулі кредит
ограниченный кредит с высоким уровнем процент-
ных ставок - пайыздық мөл шер ле ме сінің деңгейі 
жоғары шектеулі кредит

ограниченный кредит с высокой процентной став-
кой - пайыздық мөлшерлемесі жоғары шектеулі 
кредит

ограниченный от крытый ипотечный облигацион-
ный заем - шектеулі ашық ипотекалық обли га ция-
лық қарыз

ограниченный пределами региона - өңір шегімен 
шектелген 

ограниченный преде лом или потолком - шекпен не-
месе жоғарғы шекпен шектелген (баға туралы)

ограниченный приказ броке ру с определенной сво-
бодой дейст вий при исполнении - орындау кезінде 
брокерге іс-қимылдың бел гі лі бір еркіндігін беретін 
шектелген бұйрық

ограниченный риск - шектелген тəуекел (қатер)
ограниченный рынок - шектелген нарық
ограниченный сроком ин терес - мерзімі шектеулі мүдде
ограниченный счет - шектеулі шот
ограниченный условиями - шарттармен шектелген
ограниченный циркулярный аккредитив - шектеулі 
өкім хат тық аккредитив
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ограниченный чек - шектеулі чек
огра ничивать - шектеу
ограничивать гаран тию - кепілдікті шектеу
ограничивать игроков на понижение - ойыншылар-
ды төмендеуге шектеу

ограничивать инфляцию - инфляцияны шектеу
ограничивать от ветственность - жауап кер ші лік ті 
шектеу

ограничивать риск - тəуекелді (қатерді) шектеу
ограничивать рынок - нарықты шектеу
ограничивать цену - бағаны шектеу
ограничивающее условие кредитного соглашения - 
кредиттік келісімді шектеуші шарт

ограничительная передаточная надпись - шектеуші 
табыстама жазба, шектемелі та быс тау жазбасы

ограничительная систе ма чеканки монет - мəнет 
шекудің шектелмелі жүйесі

ограничительные инстру менты денежно-кредит-
ной политики - ақша-несие сая са ты ның шектеуші 
құралдары

ограничительные меры в акционировании - акция-
лаудағы шектеу шаралары

ограничительные меры в андеррайтинге - андер рай-
тин гідегі шектеу шаралары

ограничительный индоссамент - шектемелі индос-
самент (вексельдегі индоссаттың вексельден айыру 
құқығын шектейтін индоссамент)

одалживание - қарыз беру
одалжи вать - қарыз беру
одд-лот - одд-лот, ұсақ лот, майда лот, толымсыз топ-
тама (бағалы қағаздармен қалыпты сауда өлшемінен 
төмен мөлшерде жасалатын сауда)

одд-лот дилер - одд-лот дилері, ұсақ лот ди ле рі, майда 
лот дилер, толымсыз топтама дилері

один из банков, входящих в группу организаторов 
займа - қарызды ұйым дас ты ру шылар тобына кіретін 
банктердің бірі

один из банков-орга низаторов займа - қарызды 
ұйым  дастырушы-банктердің бірі

один из двух по лучателей денег - ақша алушы екі 
адам ның бірі

один из пяти круп нейших инвестиционных бан-
ков США - АҚШ-тың аса ірі бес инвестициялық 
банкінің бірі

один кассир - бір кассир
один фунт стерлингов - бір стерлинг фунт
один человек - один голос - бір адам - бір дауыс
одиночный опцион - жалғыз опцион
одна десятитысячная валютного курса - валюта 
баға мынан он мыңнан бірі

одна из сторон опционного спреда - опциондық спред 
тараптарының бірі

одна тысяча девяноста девять процентов (1099%) - 
бір мың тоқсан тоғыз пайыз (1099%) (Салық бас қар-
ма сы ның ішкі кіріс қыз ме ті нің жекеше тұлғаларға 
пайыз, дивиденд жəне өзге де кіріс төленгені туралы 
есеп те ме лік нысаны)

однобанковская хол динг-компания - бір банк тік хол-
динг-компания

однобанковская холдинговая компания - бір банкті 
холдингілік компания

однобанковый хол динг - бір банктік холдинг
одновременная покупка оп ционов “пут” и “колл” с 
одинаковыми сроками и ценами исполнения для 
получения прибыли от изменения соотношения 
между двумя ценами - орындалу мерзімі мен бағасы 
бірдей “пут” жəне “колл” опциондарды екі баға ара-
сын да ғы ара қатынастың өзгеруінен болатын пайда 
алу үшін бір жолғы сатып алу

одновременная покупка опционов “пут” и “колл” 
с разными ценами и одинаковыми сроками ис-
полнения - бағасы əртүрлі жəне орындалу мерзімі 
бірдей пут” жəне “колл” опциондарды бір жолғы 
сатып алу

одновременная покупка опционов “пут” и “колл” 
с одинако выми ценами и сроками исполнения 
- орындалу мерзімі мен бағасы бірдей “пут” жəне 
“колл” опциондарды бір жолғы сатып алу

од новременная продажа и покупка од ного и того 
же пакета акций - белгілі бір акциялар пакетін бір 
жолғы сату жəне сатып алу

одновременная продажа опционов “пут” и “колл” 
с одинако выми ценами и сроками исполнения в 
расчете на прибыль от премий при уменьшении 
неустойчивости конъ юнктуры - жағдаяттың тұ рақ-
сыз ды ғын азайту кезінде сыйлықақыдан түсетін пай-
да ға шаққанда бағасы мен орындалу мерзімі бірдей 
пут” жəне “колл” опциондарды бір жолғы сату

одновременная продажа опционов “пут” и “колл” 
с разными ценами и одинаковыми сроками ис-
полнения - бағасы əртүрлі жəне орындалу мерзімі 
бір дей пут” жəне “колл” опциондарды бір жолғы сату

одновременное изъятие вкладов - салымдарды 
біржолғы алу

одновременное изъятие вкладчиками фондов - қор 
салымшыларының бір жолғы алуы

одновременные выпис ка счета и совершение бух-
галтерских про водок - шоттың бір жолғы көшірімі 
жəне бухгалтерлік өткізбе (жазба) жүргізу

одновременный учет резервов - сақтық қор лар дың 
бір жолғы есебі

одногородные расчеты - бір қаладағы есеп айырысу
однодневная ссуда - бір күндік несие
однодневное распоряжение брокеру - дел дал ға бері-
ле тін бір күндік өкім

однодневное соглашение о выкупе - өтеуін төлеп алу 
туралы бір күндік келісім

однодневные зай мы в евродолларах - еуродоллар 
түріндегі бір күндік қарыздар

однодневные сертифика ты - бір күндік сертификаттар
однодневный - бір күңдік (банктік мөл шер ле ме туралы)
однодневный кредит - бір күндік кредит
однодневный опцион - бір күндік опцион
однодневный трейдер - бір күндік трейдер (күндік сауда)
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однозначная позиция - бір мəнді айқындама
однократность - бір дүркіндік, бір еселік
однократность налогообложения - салық са лу дың бір 
дүркіндігі

одномесячный кредит - бір айлық кредит
“одноофисное банковское дело” - “бір кең се лік банк 
ісі”

однородная по составу группа - құрамы бойынша бір 
текті топ

однородность - бір тектілік
однородность рынка - нарықтың бір тектілігі
однородный - бір текті
одностороннее соглашение - бір жақты ке лі сім, бір 
тарапты келісім

односторонние валютные оговорки - бір жақ ты валю-
талық ескертпе

односторонние количественные ограничения - бір-
жақты мөлшерлік шектеулер

односторонний - бір жақты (бір са ту шы лар дың не-
месе бір сатып алу шылардың бел сен ді лі гі бар нарық 
туралы; ұстаушы емес, эмитент мерзімінен бұрын 
өтеуге болатын облигациялар туралы)

односторонний договор - бір жақты шарт (тек бір 
та рап тың ғана міндеттемелері жəне екінші та рап-
тың құқықтары, талаптары айтылатын шарт)

односторонний рынок - бір жақты нарық
односторонняя льгота - бір жақты жеңілдік
односторонняя сделка - бір жақты мəміле
одноступенчатая лотерея - бір баспалдақты лотерея
одноступенчатый выборочный контроль - бір саты-
лы іріктеме бақылау 

одноцелевая корпорация - бір мақсатты корпорация 
(АҚШ)

одноцелевой режим обработки данных в компью-
терной системе - компьютерлік жү  йе  де деректерді 
өңдеудің бір мақсатты тəр тіп те ме сі

од ноцентовая монета - бір центтік мəнет (АҚШ)
одобрение - мақұлдау
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 ма құл дауы
одобрение плана - жоспарды мақұлдау
одобрение полное - толық мақұлдау
одобрение предварительное - алдын ала ма құлдау
одобрение предложения - ұсынысты мақұлдау
одобрение проекта - жобаны мақұлдау
одобрение резолюции - қарарды мақұлдау
одобренное ме сто поставки финансового инстру-
мента по фьючерсному контракту - қаржы құралын 
фьючерстік келісімшарт бойынша жеткізілетін жерді 
мақұлдау

одобренный счет - мақұлданған шот

одолжение - қарызға беру; жақсылық жасау
ожесточенная конкурен ция - қатайтылған бəсеке
оживление - жандану, жандандыру (эко но ми ка лық 
цикл кезеңдерінің бірі, экономикада дағдарыстан, 
то қы раудан, күйзелістен кейін өрлеудің басталуын 
сипаттайды)

оживление инвестиционной деятельности - инвести-
циялық қызметті жандандыру

оживление конъюнктуры - жағдаятты жандандыру
оживление на валютном рынке - валюта на ры ғын да-
ғы жандану

оживление на рынке - нарықтағы жандану
оживление на рынке под воздействием внутренних 
факторов - нарықта ішкі мəн бір лер дің ықпалымен 
жандану

оживление спроса - сұраныстың жандануы
оживление торговли - сауданың жандануы
оживление экономики - экономиканы жандандыру, 
экономиканың жандануы 

оживленный - жанданған
оживленный рынок - жанданған нарық
ожидаемая жизнь ценной бумаги - бағалы қағаздың 
болжалды ғұмыры

ожидаемая инфля ция - болжалды инфляция
ожидаемая норма чистой прибыли - таза пайданың 
болжалды мөлшері

ожидаемая прибыль - болжалды пайда
ожидаемая про должительность обращения цен-
ной бумаги - бағалы қағаз айналысының болжалды 
ұзақтығы

ожидаемая сумма выручки - түсім ақшаның болжал-
ды сомасы

ожидаемая цена - болжалды баға
ожидаемая цен ность денег - ақшаның болжалды құн-
дылығы

ожидаемые значения экономических величин - эко-
но микалық шаманың болжалды мəндері

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 срок владения финансовым активом - 
қаржы активін иеленудің болжалды мерзімі

ожидаемый уровень инфляции - болжалды инфляция 
деңгейі

ожидаемый уро вень цен - бағаның болжалды деңгейі
ожидаемый чистый доход - болжалды таза табыс
ожидание изменения цен - бағаның өзгеруін күту
ожидание решения - шешімін күту
ожидания инфляционные - инфляциялық болжал
ожидания потребительские - тұтынушылық болжал
ожидания потребителя - тұтынушының болжалы
ожидания рациональные - оңтайлы болжал
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ожидания резкого падения цен - бағаның күрт тө мен-
де уін күту

ожидания роста инфляции - инфляцияның өсуін күту
ожидания рыночные - нарықтық күту
ожидания ценовые - бағаны күту
оздоровление валюты - валютаны сауықтыру
оздоровление де нежного обращения - ақша айналы-
сын сауықтыру

оздоровление денежной массы - ақша жиынын са уық-
тыру

оздоровление рынка - нарықты сауықтыру
оздоровление финансов - қаржыны сауықтыру
оздоровление финансового состояния - қар жы жағ да-
йын сауықтыру

оздоровление экономики - экономиканы са уық тыру
оздоровление экономических отношений - экономи-
калық қатынастарды сауықтыру

оздоровление экономической обстановки - эконо ми-
ка лық ахуалды сауықтыру

ознакомление с документацией - құжат та ма мен танысу
ознакомление с документом - құжатпен танысу
ознакомление со списком - тізіммен танысу
оказание - көрсету, қызмет көрсету
оказание аудиторских услуг - аудиторлық қызмет 
көрсету

оказание воздействия - ықпал ету, əсер ету 
оказание давления на рынок - нарыққа қы сым жасау
оказание поддержки - қолдау көрсету
оказание покровительства - қамқорлық көр сету
оказание помощи - көмек көрсету
оказание помощи в форме кредита - кредит ныса-
нында көмек көрсету

оказание финансовой помощи - қаржылай көмек 
көрсету

оказание экономической помощи иностранным 
государствам - шет мемлекеттерге эко номикалық кө-
мек көрсету

оказывать влияние на биржевые курсы - биржалық 
бағамға ықпал ету

оказывать влия ние на курс иностранной валюты - 
шетел валютасының бағамына ық пал ету

оказывать влияние на рынок - нарыққа ық пал ету
оказывать давление на курс с целью его понижения 

- бағамды төмендету мақсатымен оған қысым жасау
оказывать финансовую поддержку - қаржы қолдауын 
көрсету

оказывать финансо вую помощь - қаржы кө ме гін 
көрсету

оказываться не соответствующим условиям кон-
тракта - келісімшарт талаптарына сай болмай шығу 

оказываться неплатежеспособным - төлем төлеуге 
қабілетсіз болып шығу 

о’кей (правильно) - о’кей (дұрыс)
оккупационные деньги - басқыншылық ақша
оклад - қызметақы, айлық, айлықақы (1. қыз мет ші лер 
жалақысының мөлшері; 2. жер мен құрылысқа ті ке-
лей салықтың мөлшері)

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 қыз метақы
оклад твердый - тұрақты айлықақы
оклад тринадцатый - он үшінші айлықақы
окладная система - қызметақы жүйесі, айлық жүйесі
окладной лист - салық төлемінің хабарламасы, салық-
пұл хабарламасы

окладные налоги - қызметақылық салықтар
окладные сборы - қызметақылық алымдар
окно - терезе, саңылау, тыныстама (1. несие алудың, 
капиталды инвестициялаудың уа қыт ша мүмкіндігі; 
2. күннің банк аралық трансферт жасалатын жəне 
клирингілік есеп айырысу жүргізілетін кезеңі) 

окно исламское - ислам терезесі
окно льготных кредитов - жеңілдікті несие тыныс-
тамасы, жеңілдікті несие демалысы (ха лық ара лық 
банктер мен қорлар дамушы елдерге арнаулы бағ-
дар ла ма лар бойынша не кө мек тəртібімен беретін 
жеңілдікті несиелер)

окно операциониста - операционист терезесі, опера-
цияшы терезесі (төлем қабылдаушы қызметшінің 
терезесі)

окно учетное - есеп терезесі
около - жуық, жуықтама (шарт бойынша бел гі лі бір 
шекте ауытқудың мүмкін екенін біл ді ре тін термин)

окончание - аяқталу, аяқтау, бітіру, тəмамдау
окончание срока гарантии - кепілдік мерзімінің 
аяқталуы

окончание срока действия соглаше ния об обра-
зовании консорциума - консорциум құру туралы 
келісімге əсер ету мерзімінің аяқталуы

окончательная котировка - түпкілікті баға белгі ле ні мі
окон чательная покупка - түпкілікті сатып алу
окончательная цена - түпкілікті баға
окончательно - біржола, түбегейлі, түпкілікті
окончательно оформить соглашение - келісімді түп-
кі лікті ресімдеу 

окончательно рассчитаться по сделке - мəміле бо-
йынша түпкілікті есеп айырысу

окончательное обязательст во - ақырғы міндеттеме
окончательное оформление - ақырғы ресім деме
окончательное погашение долга - борышты біржола 
өтеу

окончательное распределение прибыли и выплата 
дивидендов - пайданы түпкілікті бөлу жəне диви-
денд төлеу

окончательный - біржола, түпкілікті
окончательный бенефициарий - ақырғы бенефициарий
окончательный заем щик - түпкілікті қарызгер
окончательный про спект выпуска ценных бумаг 

- ба ғалы қағаздар шығарылымының түпкілікті аң дат-
па сы
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окончательный протокол приемки проекта - жоба-
ны қабылдау жөніндегі ақырғы хаттама

окончательный расчет - ақырғы есеп айырысу
окончательный сер тификат акции - акция ның түп кі-
лікті сертификаты

окончательный срок платежа - төлемнің ақыр ғы мер-
зімі

окончательный чистый убыток в страховании - сақ-
тан дырудағы түпкілікті таза залал

округ налоговый - салық округі 
округ Федераль ного резервного банка - Фе дералдың 
сақтық қор банкі округі (АҚШ)

округление - дөңгелектеу
округление суммы - соманы дөңгелектеу
округление цен - бағаны дөңгелектеу
округленная сумма - дөңгелектелген сома
округленная цена - дөңгелектелген баға
округлять - дөңгелектеу, жинақтау
округлять в большую сторону - көп жаққа дөңге лектеу
округлять в меньшую сторону - аз жаққа дөңгелектеу
окружной банк - округтік банк
окружные бан ки Федеральной резервной системы - 
Федералдық сақтық қор жүйесінің округтік банктері

октябрь и апрель - қазан мен сəуір (пайыздың немесе 
дивидендтің жарты жылдық төлемдері төленетін 
айлар)

октябрь, январь, апрель, июль - қазан, қаң тар, 
сəуір, шілде (пайыздың немесе ди ви денд тің тоқсан 
сайынғы төлемдері тө ле не тін айлар)

окупаемость - өтелімділік, өтелімпаздық (өтелуге 
қабілеттілік, өтелу мүмкіндігі)

окупаемость валюты - валюта өтелімділігі
окупаемость вложений в ценные бумаги - бағалы 
қағаздарға салынған жұмсалымның өтелімділігі 

окупаемость затрат - шығынның өтелімділігі
окупаемость капитальных вложений - күрделі қар-
жы жұмсалымының өтелімділігі

олигархия - олигархия (шағын топтың саяси жəне 
экономикалық үстемдігі, басқаруы)

олигархия банковская - банк олигархиясы
олигархия монополистическая - монополис тік оли-
гархия 

олигархия финансовая - қаржы олигархиясы
олигополия - олигополия, өктемдік (ат тө бе лін дей 
аса ірі фирмалар, компаниялар то бы ның өндірістегі, 
нарықтағы үстемдігі)

олигопсония - олигопсония (нарықта тек бір неше са-
тып алушы ғана болатын жағдай)

олимпийские монеты - олимпиадалық мə нет тер
олконто - олконто (əмбебап шот)
оманский риал - Оман риалы
омбудсман - омбудсман (банктер мен клиенттер ара-
сындагы дауларды реттейтін бейресми орган)

омбудсман банка (банковский) - банк омбудс маны
омбудсмен - омбудсмен (жеке адамдардың мем ле кет-
тік мекемелердің үстінен жа са ған шағымын қарау 
үшін мемлекет та ға йын да ған адам)

омертвленный капитал - жансызданған капитал
онколь - онкол (банк беретін несие ны сан да ры ның 
бірі, мұнда қарызгер банкіде өзіне бел гі лі бір мер зім-
ге ашылған несиені бірте-бірте пайдалану құқығын 
алады)

онкольная сделка - онколдық мəміле, талап етілмелі 
мəміле

онкольная ссуда - онколдық несие, талап етілмелі несие
онкольная ставка - онколдық мөлшерлеме
онкольные и краткосрочные ссуды - он кол дық жəне 
қысқа мерзімді несие (банк тең ге рі мі нің бабы)

онкольные средства - онколдық қаражат, талап етіл-
мелі қаражат

онкольный кредит - онколдық крелит, талап етілмелі 
кредит (алғаш талап еткен бойда өтелетін қысқа 
мерзімді несие)

онкольный счет - онколдық шот, талап етіл ме лі шот 
(банктегі бағалы қағаздар ке пі лі мен ашылатын 
ағым дағы шот)

“он-лайн” - “он-лайн” (кредиттік кар точ ка ның 
эмитент-компанияның компьютерімен тікелей бай-
ланысы)

онлайн-банкинг - онлайн-банкинг (банк шоттарын 
телефон, дербес компьютер жəне Интернет немесе 
ықшам құрылғылар ар қы лы алыстан басқару) 

онсы - онсы (биржа мəмілесіндегі сыйлықақы)
“он-хост” - “он-хост” (терминалдар арқылы бан кі де гі 
оң файлға - карточканың эми тен ті не қол жеткізуге 
болатын операциялық режим)

ОПА - ОПА (бір фирманың акцияларын екінші фир ма-
ның акционерлері биржалық бағамнан асып түсетін 
бағамен сатып алуы туралы жария ұсыныс)

ОПЕ - ОПЕ (бір фирманың акцияларын екінші фир-
ма ның акцияларына биржалық бағам бойынша не 
уағ да лас тық бойынша айырбастау туралы жария 
ұсыныс)

опека - қамқорлық (азаматтардың жеке ба сы лық жəне 
мүліктік құқықтарын қорғау нысандарының бірі)

опека “обходная” - “орағытпа” қамқорлық (мұраға са-
лынатын салықты азайту үшін ата-ананың ак тив-
ті балаларға беруіне мүмкіндік беретін келісім)

опекун - қамқор, қамқоршы (1. 14 жасқа дейінгі жас 
балаларды, ақыл-есі кем, жан ауруына шалдыққан 
балаларды тəрбиелеуші адам; 2. активтерді басқа 
тұлғаның пайдасына ұстаушы тұлға, компания не 
қауымдастық)

опекун взаимного фонда - өзара қарыз қо ры ның 
қамқоршысы

опекун назначенный - тағайындалған қам қор шы 
опекун, назначен ный в связи с недееспособностью 

- əрекет етуге қабілетсіздікке байланысты та ға йын-
дал ған қамқоршы

опекун по завещанию - өсиет бойынша қам қоршы
опекун по характеру дея тельности - қыз ме ті нің сипа-
ты бойынша қамқоршы

опекун-представитель в су дебном деле - сот ісіндегі 
қам қор шы-өкіл
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опекунские капиталовложения - қам қор шы лық күр-
де лі жұмсалым (банкке не ак ция лар ға салынған қам-
қор шы лық капиталдары)

опекунский документ - қамқоршы құжаты
опекунский счет - қамқоршылық шот (ата-ана кə ме-
лет ке толмаған балалар үшін бан кіде не делдалдық 
фирмада ашатын шот) 

опекунство - қамқоршылық (қамқорлыққа алынғандар 
атынан қамқоршылардың заңи іс-қимыл жасауы)

опенинг - опенинг (1. бағалы қағаздың не та уар дың 
сауда күнінің басындағы бағасы; 2. на рық мүм кін ді-
гі нің қысқа мерзімді шең бері)

оперативная биржевая информация - жедел бир жа-
лық ақпарат

оперативная временная отчетность - опе ра тив тік 
уақытша есеп-қисап

оперативная ликвидность - жедел өтімділік
оперативная обработка данных - деректерді жедел 
өңдеу 

оперативная оговорка - оперативтік ескертпе
оперативная отчетность - оперативтік есеп-қи сап, 
жедел есеп-қисап, алыс-беріс есеп-қисабы (ком па-
ния ның қызметі туралы жедел деректер, ағымдағы 
есеп-қисап)

оперативная память - оперативтік зерде
оперативная работа - жедел жұмыс
оперативная ревизия - оперативтік тексеріс, жедел 
тексеріс

оперативная ревизия в менеджменте - ме недж мент-
тегі шұғыл тексеріс

оперативно-бухгалтерский метод учета товарно-ма-
териальных ценностей - тауар-материалдық құн ды-
лық тар есебінің опе ра тив тік-бухгалтерлік əдісі

оперативное планирование - оперативтік жос парлау, 
жедел жоспарлау

оперативное покрытие - оперативтік өтем, оралымды 
өтем, жедел өтеу

оперативное сальдо - операциялық сальдо
оперативное совещание - жедел кеңес, оралымды 
кеңес (ауызекі коммуникация түрі, мұнда менеджер 
өз командасының мү ше ле рі не жұмыстарды жүр-
гі зу ге, шығарылатын өнім нің сапасына қойылатын 
талаптар туралы хабарлайды немесе компанияның 
қол жет кіз ген нəтижелерін хабардар етеді)

оперативное управление - жедел басқару, оралымды 
басқару

оперативность - оралымдылық, ілкімділік (1. жедел 
əрекет; 2. қызметкердің іске жедеқабыл кірісу, 
жұмысты бір тапсырманы орындаудан екіншісіне 
оңай көшу, басталған істі созбай аяғына дейін жет-
кі зу, жағдайдың өзгеруіне қарай шешім қабылдап, 
іс кер лік пен əрекет жасау қабілетін сипаттайтын 
қа бі ле ті; 3. серпінді ақпараттық жүйе көрсеткіші)

оперативный банковский учет - оралымды банк есебі
оперативный государственный финансовый кон-
троль - оралымды мемлекеттік қаржы бақылауы

оперативный доход - оперативтік табыс

оперативный индекс потребительских цен - тұтыну 
бағасының оперативтік индексі

оперативный комитет - жедел комитет
оперативный контроль за исполнением республи-
канского бюджета - республикалық бюджеттің ат қа-
ры луын оралымды бақылау

оперативный резерв банков - банктердің оралымды 
сақтық қоры

оперативный учет - оралымды есеп
оперативный учет в банках - банктердегі оралымды 
есеп

оперативный финансо вый план - оралымды қаржы 
жоспары

оперативный цикл - оперативтік цикл
оператор - оператор (1. қайсыбір операцияны жүр гі зу-
ші тұлға; 2. басқару жүйесінің қайсыбір буынында 
алынған ақпараттың нормативтік-анықтамалық 
деректерге тəуелділігінің қорытынды көрінісі; 
3. маклерлер, валюта айырбастайтын агенттер, 
кə сіп қой лық негізде биржалық, коммерциялық жəне 
қар жы лық операциялармен айналысушы брокерлер, 
дилерлер)

оператор, играющие на повышение котировок - баға 
белгіленімін көтеруге ойнаушы оператор (биржада)

оператор квалифицированный - білікті оператор 
оператор на бирже - биржадағы оператор
оператор раздела счета депо - депо шот бөлі мінің 
операторы

оператор расчетов по бездокументарным векселям 
- құжаттамасыз вексельдер бойынша есеп айырысу 
операторы

оператор счета депо - депо шот операторы
операции - операциялар, мəміле, амал, алыс-беріс 

(нысаналы іс-қимылдардың жиын ты ғы; коммерция-
да - қолма-қол ақшаға, несиеге жасасылған түрлі 
мəмілелер)

операции агентские - агент операциялары
операции административные - əкімшілік операция-
лары

операции активные - активтік операциялар 
(қаражатты орналастыру)

операции акцептно-гарантийные - акцеп ті лік-ке піл-
дік операциялары 

операции арбитражные - арбитраждық операциялар
операции банка (банковские) - банк операциялары
операции банков с широ кой клиентурой - банктердің 
қалың клиенттермен жасасатын операциялары

операции бартерные - баспа-бас айырбас операциялары
операции безрисковые - тəуекелсіз (қатерсіз) опера-
циялар 

операции бесплатные - тегін операциялар 
операции биржевые - биржалық операциялар
операции бондовые - бонд операциялары
операции броке ров с брокерами - бро кер лер дің бро-
керлермен жасайтын операциялары

операции брокерские - брокерлік операциялар, дел-
дал дық операциялар
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операции брокерской фирмы, не являющейся чле-
ном фон довой биржи - қор бир жа сы ның мүшесі 
емес брокерлік фирманың операциялары

операции бухгалтерские - бухгалтерлік операциялар
операции в иностранной валюте - шетел валютасы-
мен жүргізілетін операциялар

операции валютные - валюталық операциялар (валю-
та айырбастау, сатып алу жəне сату)

операции валютные, связанные с движением капи-
тала - капитал қозғалысымен байланысты ва лю та-
лық операциялар

операции венчурные - венчурлік операциялар, тəуе-
кел шіл операциялар

операции внебюджетные - бюджеттен тыс операциялар
операции выдачи ссуды и предоставления га рантий 

- несие беру жəне кепілдіктер ұсы ну операциялары
операции высокодоходные - табысы мол операциялар
операции высоколиквидные - өтімділігі жо ғары опе-
рациялар

операции денежные - ақша операциялары
операции депозитарные - депозитарлық операциялар
операции депозитные - депозиттік операциялар
операции дилерские - дилерлік операциялар
операции дилинговые - дилингілік операциялар
операции для вы равнивания конъюнктуры рынка 

- нарық жағдаятын теңестіру үшін жасалатын опера-
циялар

операции для улуч шения характеристик 
инвестицион ного портфеля перед передачей ин-
формации клиентам или акционерам - клиенттер-
ге немесе акционерлерге ақ па рат берудің алдында 
инвестициялық қор жын ның сипаттамасын жақсарту 
үшін жасалатын операциялар

операции доверительные - сенімгерлік операциялар
операции забалансовые - теңгерімнен тыс қа ры опера-
циялар

операции залоговые - кепілді операциялар
операции и сделки национального банка с владель-
цем счетов - ұлттық банкінің шот тар дың иелерімен 
жасайтын операциялары жəне мəмілелері

операции инвентарные - түгендемелік операциялар, 
түгендеу операциялары

операции инжиниринговые - инжинирингілік опера-
циялар

операции инкассовые - инкассолық операциялар
операции информационные - ақпараттық операциялар
операции ипотечные - ипотекалық операциялар
операции кастодиальные - кастодилік операциялар
операции клиринговые - клирингілік операциялар
операции комиссионно-посреднические - ко мис сия-
лық-делдалдық операциялар (ко мис сия лық алымға 
клиенттердің тапсырмасы бойынша операцияларды 
орындау)

операции комиссионные - комиссиялық операциялар
операции компенсирующие - орнын толтырушы опе-
рациялар

операции конверсионные - конверсиялық операция-
лар, айырбасталымдық операциялар

операции консигнационные - консигнация лық опера-
циялар

операции кредитно-арендные - кредиттік-жал герлік 
операциялар

операции кредитно-расчетные - кредиттік-есеп айы-
рысу операциялары

операции крупных банков между собой - ірі банк тер-
дің өзара операциялары

операции купли-продажи, не оказывающие суще-
ственного влияния на конъюнктуру рынка - на-
рық тың жағдаятына елеулі ықпал етпейтін сатып 
алу-сату операциялары

операции маркетинговые - маркетинг операциялары
операции международные - халықаралық операциялар
операции на бирже - биржадағы операциялар
опера ции на денежном рынке - ақша нарығындағы 
операциялар

“операции на день” - “бір күндік операциялар”
операции на оптовых финансовых рынках - көтерме 
сауда қаржы нарықтарындағы операциялар

операции на открытом рынке - ашық на рық та ғы 
операциялар (орталық банкінің өзі жүр гі зе тін ақша-
несие саясаты шеңберінде қа зы на шы лық билеттер 
мен вексельдерді сатып алу-сатуы)

операции на черном рынке - қара базардағы опера-
циялар

операции наличные - қолма-қол ақша операциялары
операции, направленные внутрь страны - ел ішіне 
бағытталған операциялар

операции Национального Банка Казахстана - Қазақ-
стан Ұлттық Банкінің операциялары

операции офсетные - офсеттік операциялар
операции пассивные - пассивтік операциялар 

(қаражат тарту)
операции переводные - аударым операциялары, ауда-
ру операциялары

операции перестраховочные - қайта сақтан ды ру опе-
рациялары

операции переучетные - қайта есептеу операциялары
операции по де порту - депорт бойынша операциялар
операции по дис контированию - дисконттау жөнін де-
гі операциялар

операции по дисконту - дисконт бойынша операциялар
операции по долгосрочному кредитованию - ұзақ 
мерзімді несие беру жөніндегі операциялар

операции по заим ствованию - өзара қарыз жөніндегі 
операциялар

операции по инкассации - инкассация операциялары, 
инкассолау операциялары

операции по ипотечному кредиту - ипо те ка лық кре-
дит жөніндегі операциялар

операции по консолидированию долга - борышты 
шоғырландыру жөніндегі операциялар

операции по кре дитованию - несиелендіру жөніндегі 
операциялар

операции по переводу денег - ақша аудару жөніндегі 
операциялар
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операции по перепродаже - алып-сату операциялары
операции по репорту - репорт операциялары (биржада)
операции по страхованию и перестрахованию - сақ-
тандыру жəне қайта сақтандыру операциялары

операции по финансированию - қаржы лан ды ру жө-
нін дегі операциялар

операции портфельные - қоржындық операциялар
операции посреднические - делдалдық операциялар
операции предварительные - алдын ала жасалатын 
операциялар

операции регистратора ценных бумаг - ба ға лы қа ғаз-
дар ды тіркеушінің операциялары

операции рискованные - тəуекелді операциялар
операции ростовщические - өсімқорлық операциялар
операции рефинан сирования - қайта қаржы лан дыру 
операциялары

операции с активами - активтермен жасалатын опе-
рациялар (нəтижелері салымшылар шот та рының 
жай-күйі туралы банк есеп-қи сабында ескерілетін 
жəне активтермен - аванспен, қарызбен, несиемен 
байланысты мəміле)

операции с акциями - акциялармен жасалатын опера-
циялар

операции с валютными ценностями - ва лю та лық 
құн дылықтармен жасалатын операциялар

операции с валютой - валютамен жасалатын опера-
циялар

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 
- мем лекеттік міндеттемелермен жасалатын опера-
циялар

операции с дериватами - дериваттармен (туын ды 
бағалы қағаздармен) жасалатын операциялар 

операции с долго выми обязательствами - бо рыш кер-
лік міндеттемелермен жасалатын операциялар

операции с драгоценными металлами и драгоцен-
ными камнями - асыл металдармен жəне асыл тас-
тармен жасалатын операциялар

операции с иностранной валютой - шетел валютасы-
мен жасалатын операциялар

операции с ипотечным кредитом - ипоте ка лық кре-
дитпен жасалатын операциялар

операции с кредитными карточками - кре дит тік кар-
точкалармен жасалатын операциялар

операции с любыми ценными бумагами - кез келген 
бағалы қағаздармен жасалатын операциялар

операции с маржей - маржамен жасалатын опера-
циялар

операции с небольшими партиями ценных бумаг - 
бағалы қағаздардың шағын топтамасымен жасалатын 
операциялар

операции с недвижимостью - жылжымайтын мүлік-
пен жасалатын операциялар

операции с немедленной оплатой - дереу ақы сы тө ле-
не тін операциялар

операции с опционами - опциондармен жасалатын 
операциялар

операции с облигациями - облигациялармен жасала-
тын операциялар

операции с пассивами - пассивтермен жасалатын опе-
рациялар (нəтижелері банкінің, фирманың қар жы 
теңгерімінде пассив - қа рыз, борышқорлық мін дет-
те ме бабында есептелетін мəміле)

операции с производными инструментами на рынке 
ценных бумаг - бағалы қағаздар на ры ғын дағы туын-
ды құралдармен жасалатын операциялар

операции с федераль ными фондами - феде рал дық 
қор лармен жасалатын операциялар

операции с финансовыми требованиями - қар  жы та-
лаптарымен жасалатын операциялар

операции с фондовыми ценностями - қор құн ды лық-
та ры мен жасалатын операциялар

операции с ценными бумагами местных органов 
власти - жергілікті билік ор ган да ры ның бағалы қа-
ғаз да ры мен жасалатын операциялар

операции с ценными бу магами на основе конфиден-
циальной информации - құпия ақпарат негізінде ба-
ға лы қағаздармен жасалатын операциялар

операции с ценными бумагами по лицевым счетам 
- бағалы қағаздармен дербес шоттар бойынша жаса-
латын операциялар

операции с ценными бума гами с расчетом в тот же 
день - сол күні есептесетін бағалы қағаздармен жаса-
латын операциялар

операции с чеками - чектермен жасалатын операциялар
операции сберегательных банков - жинақ банк те рі-
нің операциялары

операции сбытовые - өткізім операциялары
операции “своп” - “своп” операциялары (қай сы бір ак-
тив ті дереу жеткізу шартымен сатып алу немесе 
сату жөніндегі мəміле)

операции “своп” на рынке ценных бумаг - бағалы 
қағаздар нарығындағы “своп” операциялары

операции, связан ные с банками - банктермен байла-
нысты операциялар

операции, свя занные с банковской деятельностью - 
банк қызметімен байланысты операциялар

операции слия ния и поглощения компаний - ком па-
ния лардың қосылу жəне жұтылу операциялары

операции, смежные с банковскими опера ция ми - 
банк операцияларымен шектес операциялар

операции со сбалансированным по срокам финан-
сированием - мерзім бойынша тең дес ті ріл ген қар-
жы лан ды ру мен байланысты жасалатын операциялар

операции спекулятивные - алып-сатарлық операциялар
операции срочные - мерзімдік операциялар
операции ссудные - несие операциялары
операции, ставящие под риск значительную часть 
капитала банка - банк капиталының едəуір бөлігін 
қа тер ге қоятын операциялар
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операции страховые - сақтандыру операциялары
операции таможенные - кеден операциялары
операции текущего платежного баланса - ағымдағы 
төлем теңгерімі операциялары

операции текущие - ағымдағы операциялар
операции типа “инжиниринг” - “инжиниринг” тұр па-
тын дағы операциялар

операции трансфертные - трансферт операциялары
операции трастовые - сенімгерлік операциялар
операции учетные - есеп операциялары
операции факторные - факторлық операциялар
операции Федераль ной резервной системы на от-
крытом рын ке - Федералдық сақтық қор жүйесінің 
ашық нарықтағы операция лары

операции фидуциарные - фидуциарлық операциялар 
(банк не басқа заңи тұлға бағалы қағаздарды сақ-
тау ға жəне басқаруға қа был дайтын операциялар)

операции финансовые - қаржы операциялары
операции фондовые - қор операциялары
операции форвардные - форвардтық операциялар (ва-
люталарды күні бұрын келісілген бағам бойынша са-
тып алу келісімі, ол бүгін жасалады, бірақ валюта-
ландыру (яғни ке лі сім шартты орындау) келешектегі 
белгілі бір мерзімге шегеріледі) 

операции форфейтные - форфейттік операциялар 
(қаржы-кредит операциясының арнаулы тұрпаты, 
қайсыбір ірі объектіні сату жағ да йында пайдаланы-
лады бір жағынан сатып алушы (импортшы) та уар-
ды тиісті ақ ша лай ресурстары болмаса да сатып 
алады, ал сатушы (экспортшы) тауарды кредитке 
сата алмайды)

операции фьючерсные - фьючерстік операциялар 
(шикізат тауарларын, алтынды, валютаны, бағалы 
қағаздарды мəміле жа са сыл ған сəттегі бағамен 
сатып алу-сату, ал сатып алынған тауарды келе-
шекте жеткізу жəне оның ақысын төлеу жөніндегі 
мер зім ді биржалық мəміле)

операции центрального банка на открытом рынке - 
орталық банкінің ашық нарықтағы операциялары

операции через агента - агент арқылы жүзеге асыры-
латын операциялар

операции через брокера - делдал арқылы жү зе ге асы-
рылатын операциялар

операции эмиссионные - эмиссиялық операциялар
операционист - операционист, операция жүргізуші 

(тапсырыскерге қызмет көр се ту ші, салым қа был-
дау шы жəне төлем төлеуші банк қызметшісі)

операционист в банке - банктегі операционист
операционная деятельность - операциялық іс-қимыл, 
операциялық əрекет

операционная деятельность банка - банктің опе ра-
ция лық қызметі

операционная задача - операциялық есеп, опе ра ция-
лық міндет (алдағы операцияны есептеу жəне опера-
цияны басқару жө нін де гі міндет)

операционная зона банка - банктің опера ция лық 
аймағы

операционная карточка - операциялық карточка
операционная касса - операциялық касса
операционная касса банка - банктің опе ра ция лық 
кассасы

операционная обработка платежных документов - 
төлем құжаттарын операциялық өңдеу

операционная прибыль - операциялық пайда
операционная система ЭВМ - электронды-есептеу 
машинасының операциялық жүйесі

операционная совмести мость - операциялық сы йы-
сым дылық, операцияларды қоса ат қа ру шылық 

операционная совмести мость кредитных карточек 
- несие карточкаларының операциялық сы йы сым ды-
лы ғы 

операционная техника - операциялық техника (есеп 
айырысу-ақша операцияларын ре сімдеу, жасау, олар-
ды есепке алу, бақылау жө ніндегі ережелер мен тех-
ни ка лық тə сіл дер дің жиынтығы)

операционная техника в банках - банктердегі опе ра-
ция лық техника

операционная эффективность банковского дела - 
банк ісінің операциялық тиімділігі

операционное место - операциялық орын
операционное руководство - операциялық басшылық 
операционное руко водство для торговой фирмы 

- сауда фирмасы үшін операциялық басшылық (нұс-
қау лық)

операционное столпотворение - операциялық абыр-
сабыр (қарбаластық) (көбінесе өң дел ме ген ақ па рат-
тың жиналып қалуы салдарынан күнделікті опера-
цияларды ресімдеудің баяулауы)

операционные активы - операциялық активтер
операционные доходы банка - банктің опе ра ция лық 
табысы

операционные доходы и расходы банков - банктердің 
операциялық кірісі мен шығысы

операционные дохо ды компании - ком па ния ның опе-
ра циялық кірісі

операционные издержки - операциялық шығын
операционные исполнительные сотрудники брокер-
ской фирмы - делдалдық фирманың операциялық 
ат қа рушы қызметкерлері

операционные показатели - операциялық көр сет-
кіштер

операционные рас ходы - операциялық шығыс
операционные расходы банков - банктердің опе ра-
ция лық шығысы

операционные расходы компании - компанияның 
операциялық шығысы

операци онные расходы, не связанные с вы платой 
процентов - пайыз төлеумен байланысты емес опе-
ра ция лық шығыс

операционные сборы в пользу биржи - биржаның 
пайдасына операциялық алым

операционные убытки - операциялық залал
операционный анализ - операциялық талдау
операционный бюджет - операциялық бюджет
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операционный валют ный риск - операциялық валю-
та лық тəуекел (қатер)

операционный денежный поток - операциялық ақша 
ағыны

операционный день - операциялық күн
операционный день банка - банктің опе ра ция лық күні
операционный день на бирже - биржадағы опе ра ция-
лық күн

операционный департамент - операциялық департа-
мент

операционный дневник - операциялық күн делік
операционный доход - операциялық табыс
операционный журнал - операциялық журнал
операционный журнал депозитария - депозитарий-
дің операциялық журналы

операционный зал - операциялық құжыра
операционный зал биржи - биржаның опе ра циялық 
құжырасы

операционный капитал - операциялық капитал
операционный кодекс Лондонской фондовой биржи 

- Лондон қор биржасының опе ра ция лық кодексі
операционный коэффи циент - операциялық коэффи-
циент

операционный крах - операциялық күйреу (1. банк 
қызметшісінің қатесі немесе клиент жағдайының 
нашарлауына байланыс ты банк операциясын жүзеге 
асырудың кі дір тілуі не кейінге қалдырылуы; 2. қор 
биржасына қатысушының көбейе түскен опера ция-
ларды тиімді өңдеуге дəрменсіздігі)

операционный кризис - операциялық дағдарыс 
операционный левераж / левередж / леверидж - опе-
ра циялық левераж / левередж / леверидж (өнімді өн-
ді ру ге жұмсалған толық шығындағы операциялық 
шығынның үлесі)

опера ционный лизинг - операциялық лизинг
операционный лимит банка - банктің опера циялық 
шектелімі 

операционный маклер - операциялық маклер
операционный менеджер - операциялық менеджер
операционный оста ток средств на чековом счете - 
чек шотындағы қаражаттың опе ра ция лық қалдығы

операционный отдел - операциялық бөлім (дел дал дық 
фирманың клирингімен, сауда мə мі ле сін жасасумен, 
реттеумен байланысты бү кіл құжат жұмысы жүр-
гі зі ле тін кеңсесі) 

операционный отдел банка - банктің опе ра ция лық 
бөлімі

операционный отдел брокерской фирмы - брокерлік 
фирманың операциялық бөлімі

операционный отдел брокер ской фирмы, прини-
маю щий приказы клиентов по линиям связи - 
бро кер лік фирманың клиент тер дің байланыс желісі 
бойынша бұй рық та рын қабылдаушы операциялық 
бөлімі

операционный подход в управлении - бас қа ру дағы 
операциялық тəсілдеме

операционный работник - операциялық қыз меткер

операционный резерв банков - банкінің опе ра циялық 
сақтық қоры

операционный риск - операциялық тəуекел (қатер)
операционный руководитель - операциялық басшы 

(жетекші)
операционный рычаг - операциялық тұтқа (таза 
пайда шамасының сатылым деңгейіне үдемелі 
тəуелділігі)

операци онный сдвиг - операциялық ілгерілеу
операционный спрос на деньги - ақшаға опе ра ция-
лық сұраныс

операционный убыток - операциялық залал
операционный файл - операциялық файл
операция - операция (1. бірыңғай эко но ми ка лық мін-
дет тер ді немесе мəселелерді шешу жөніндегі өзара 
байланысты іс-қи мыл дар дың жиынтығы; кə сіп кер-
лік мəміле; 2. де рек тер ді құрау жəне өңдеу барысын-
да жүр гі зі ле тін есептік, ақпараттық рəсім; кө шір-
ме лер толтыру; 3. тіркеуші əрекетінің жиынтығы)

операция андеррайтинг по принципу наи боль  ших 
усилий гаранта - кепілгердің барынша көп күш-жі-
гер жұмсауы бойынша андеррайтинг операциясы 
(ор  на  лас ты рыл ма ған бағалы қағаздар қабылдау мін-
дет те ме сін сіз)

операция аутрайт - аутрайт операция (айырбас ба ға-
мы күні бұрын келісіліп, мəміленің өзі біраз уақыт 
өт кен нен кейін жасасылатын валюта айырбастау 
операциясы)

операция в валюте - валюта түріндегі операция
операция в системе жи росчетов - жирошоттар жүйе-
сін дегі операция

операция валютная - валюталық операция (валюта 
айырбастау, сатып алу жəне сату)

операция, ведущая к измене нию владельца ценной 
бумаги - бағалы қағазды иеленушіні өзгертетін опе-
рация

операция вексельная - вексельдік операция
операция депозитная - депозиттік операция
операция дневная - күндік операция (биржада: бір 
күн ішіндегі сату мен сатып алу)

операция доверительная - сенімгерлік операциясы
операция забалансовая - теңгерімнен тыс қа ры опе-
рация

операция законная - занды операция
операция залоговая - кепілзат операциясы
операция кассовая - кассалық операция
операция кастоди - кастоди операциясы
операция компенсационная - өтемақылық операция
операция конверсионная - конверсиялық операция, 
айырбасталымдық операция

операция консигнационная - консиг на ция лық опе-
рация

операция “котельная” - “қазандық” операция (бағалы 
қагаздармен, соның ішінде кү мəн ді ле рі мен жасала-
тын операция)

операция краткосрочная - қысқа мерзімді операция
операция кредитная - кредиттік операция
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операция максимизации - барынша көбейту опера-
циясы

операция минимизации - барынша азайту операциясы
операция, не несу щая риска и гарантирующая при-
быль - қатер əкелмейтін жəне пай да ға кепілдік бе ре-
тін операция

операция обрат ной покупки - кері сатып алу опера-
циясы

операция перевода де нег - ақша аудару операциясы
операция по использованию блокированного сче-
та - оқшауландырылған шотты пайдалану жөніндегі 
операция

операция по спасению банков, испытывающих фи-
нансовые трудно сти - қаржы қиындықтарын бастан 
кешіруші банктерді қорғау жөніндегі операция

операция по текущему счету - ағымдағы шот бойын-
ша операция

операция по финансированию - қаржылан ды ру опе-
рациясы

операция покрытия - өтеу операциясы
операция посредническая - делдалдық операция
операция прибыльная - пайда келтіретін операция
операция расчетная - есеп айырысу опера циясы
операция расчетно-кассовая - кассалық-есеп айыры-
су операциясы

операция с активами - активтермен жасалатын опера-
ция (нəтижелері қаржы есеп те ме сін де ескерілетін 
жəне фирманың ак тив те рі мен байланысты мəміле, 
операция: алғытөлемдер, қарыздар, кредиттер, т.б.)

операция с векселями - вексельдермен жасалатын 
операция

операция с документарным аккредитивом - құжат-
та ма лық аккредитивпен жасалатын операция

операция с немедленной оплатой - дереу ақы сы тө-
ле не тін операция (мəміле жа са сыл ған бойда ақысы 
дереу төленетін саудалық, ком мерциялық, биржалық 
операция)

операция с риско вым капиталом - тəуекел капиталы-
мен жасалатын операция

операция с фьючерсами - фьючерстермен жасалатын 
операциялар

операция с ценными бумагами - бағалы қа ғаз дармен 
жасалатын операция

операция с цен ными бумагами с правом повторной 
покупки или продажи по такой же цене - сондай 
бағамен қайталап сату немесе сату құқығы берілген 
бағалы қа ғаз дар мен жасалатын операция

операция с ценными бумагами, уменьшающая на-
логи - бағалы қағаздармен жасалатын, салықты азай-
татын операция

операция “своп” - “своп” операциясы (қай сы бір ак-
тив ті бір мезгілде белгілі бір мерзімге кері мəміле 
жасасып дереу жеткізу шартымен сатып алу-сату 
жө нін де гі мəміле)

операция страховая - сақтандыру операциясы
операция счетная - шот операциясы
операция технологическая - технологиялық операция

операция управления - басқару операциясы
операция учета прихода и расхода - кіріс пен шығыс 
есебі операциясы

операция учетная - есепке алу операциясы
операция факторинговая - факторингілік операция
операция фидуциарная - фидуциарлық операция 

(банк не басқа заңи тұлға бағалы қа ғаздарды сақ-
тау ға жəне басқаруға қа был дай тын операциялар)

операция финансовая - қаржы операциясы
операция фондовая - қор операциясы
операция фондовой биржи - қор биржасының опера-
циясы

операция форвардная - форвардтық операция (валю-
таларды күні бұрын келісілген ба ғам бойынша са-
тып алу келісімі, ол бүгін жасалады, бірақ валюта-
ландыру (яғни ке лі сім шарт ты орындау) келешектегі 
белгілі бір мерзімге шегеріледі) 

операция хеджирования - хеджерлеу операциясы
операция чековая - чек операциясы
операция эмиссионная - эмиссиялық операция
опе режающая интервенционная про центная ставка 

- озыңқы басқыншылық пайыздық мөлшерлеме
опережающая процентная ставка - озыңқы пайыздық 
мөлшерлеме

опережающий индикатор - озыңқы индикатор
опережение - озық жүру, алдын орау (маркет-мей кер-
дің өз делдалдары мен бө лім ше ле рі нен алынатын өз 
фирмаларының күр де лі жұм са лы мын талдаған ең 
жаңа ақ па рат ты ескере отырып, осы ақпаратты 
өз клиенттері алмастан бұрын мəміле жасасуы)

“опережения и запаздывания” - “озу жəне кешігу”
опечатанный счет - тыйым салынған шот
опечатывание имущества - мүлікке тыйым салу
описание - сипаттама, сипаттау
описание цен ных бумаг - бағалы қағаздардың сипат-
тамасы

описательная система составления выписок - кө ші-
рім жасаудың сипаттамалық жүйесі

описательный отчет - сипаттамалық есептеме (есеп 
беру)

описать имущество за долги - борыштар үшін мүлікті 
сипаттау

опись - тізім, тізімдеме, тізімдеу, хаттау (мүлік объек-
ті ле рі нің, құжаттардың, бағалы қа ғаз дар дың, т.б. 
есеп үшін жасалған тізімі, тізбесі, тізілімі)

опись акций - акциялар тізімдемесі
опись движения - қозғалыс тізімі
оплата - төлемақы, төлеу (чекті)
оплата авансом - аванспен төлеу
оплата акций - акцияларды төлеу
оплата акций поглощаемой компании акциями 
компании поку пателя - жұтылатын компанияның 
акцияларын сатып алушы компаниясының акцияла-
рымен төлеу 

оплата акций, купленных по подписке - жазылыс бо-
йынша сатып алынған акциялардың ақысын төлеу 

оплата векселя - вексель төлемақысы
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оплата векселя в порядке посредничества - дел дал-
дық тəртібімен вексельге ақы төлеу

оплата векселя после его опротесто вания - вексельге 
наразылық білдірілгеннен кейін ақысын төлеу

оплата вперед - алдын ала төлеу
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 сə-
тін де қолма-қол ақшалай төлеу

оплата натурой - заттай төлеу
оплата облигаций - облигацияларға ақы тө леу (1. об-
ли гацияларды белгіленген мерзімі біткеннен ке йін 
өтеуін төлеп алу; 2. қарыз бойынша алынған қа ра-
жат ты қайтару)

оплата опротестованно го векселя - нара зы лық бе ріл-
ген вексельдің төлемақысы

оплата опротестованного векселя третьим лицом 
- на разылық білдірілген вексельге үшінші бір тұл ға-
ның ақы төлеуі

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 предъявле нии - көрсету бойынша төлеу
оплата предварительная (предоплата) - алдын ала 
төлеу (аванстық төлем)

оплата счета - шотты төлеу
оплата счетов по телефо ну - шоттарды телефон ар қы-
лы төлеу

оплата по счету-фактуре - шот-фактура бойынша төлеу
оплата пошлин и налогов - баждар мен са лық тарды 
төлеу

оплата расходов - шығысты төлеу
оплата расчетных документов - есеп айырысу құжат-
та ры бойынша төлеу

оплата твердой валютой - тұрақты валютамен төлеу
оплата товара, проданного в кредит - несиеге са тыл-
ған тауарға төлеу

оплата товарами и услу гами - тауармен жəне қыз мет-
тер көрсетумен төлеу

оплата тратты - траттаны төлеу
оплата третьим лицом опротестованного векселя 

- үшінші тұлғаның наразылық біл ді ріл ген вексельді 
төлеуі

оплата услуг - көрсетілген қызметтердің ақы сын тө-
леу, қызмет көрсету ақысын төлеу

оплата услуг выплатных центров - төлем төлеу ор та-
лық та рының көрсететін қызметіне ақы төлеу

оплата чека - чекті төлеу
оплата чеком - чекпен төлеу

оплата штрафа - айыппұл төлеу
оплатить приказ об изъятии средств - қа ра жат ты алу 
туралы бұйрықты төлеу

оплатить тратту - траттаны төлеу
оплатить чек - чекті төлеу
оплаты векселя - вексельді төлеу
оплаченная ранее сро ка акцептованная тратта - 
мер зі мі нен бұрын төленген акцептелген тратта

опла ченная ссуда - төленген несие
оплаченная часть ак ционерного капитала - акцио-
нер лік капиталдық төленген бөлігі

оплаченная часть дополнительного акционерного 
капитала - қосымша акционерлік капиталдың тө лен-
ген бөлігі

оплаченная часть капитала - капиталдың төленген 
бөлігі

оплаченное инвестором - инвестор төлеген
оплаченное сальдо контокоррентного счета - кон то-
кор ренттік шоттың төленген қалдығы

оплаченные расходы - төленген шығыс (бел гіл ен ген 
болашақта төленетін активтер)

оплаченный - төленген
оплаченный акционерный капитал - тө лен ген ак цио-
нер лік капитал (компания ак цио нер ле рі өз акциялары 
үшін компанияға тө ле ген бүкіл ақша сомасы)

оплаченный вексель - төленген вексель
оплаченный долг - төленген борыш
оплаченный заем - төленген қарыз
оплаченный капитал - төленген капитал
оплаченный курс - төленген бағам
оплаченный наличными - қолма-қол ақшалай төлен ген
оплаченный счет - төленген шот
оплаченный чек - төленген чек
оплачено - төленді
оплачи ваемый - төленетін
оплачиваемый авансом - аванспен төленетін
оп лачиваемый без предварительного уведомления - 
алдын ала хабарланбай тө ле не тін

оплачиваемый в срок - мерзімінде төленетін
оплачиваемый золо том - алтынмен төленетін (банк-
нот туралы)

оплачиваемый по наступлении срока - мер зі мі бас-
тал ғанда төленетін

оплачиваемый по предъявлении - көр се тіл ген де тө-
ле нетін

оп лачиваемый по предъявлении купона - купон көр-
сетілгенде төленетін

оплачиваемый с за держкой - кідіріспен тө ле нетін
оплачиваемый чек - төленетін чек
оп лачивается через расчетную палату - есеп айыры-
су палатасы арқылы төленеді (чектегі жазба)

оплачивать - төлеу, төленсін
оплачивать акции - акцияларды төлеу
оплачивать вексель - вексельді төлеу
оплачивать вексель после его опротестования - век-
сель ді оған наразылық біл ді ріл ген нен кейін төлеу

оплачивать выпи санные суммы - жазылған соманы 
төлеу
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оплачивать закладную - кепілпұлды төлеу
оплачивать заранее - күнібұрын төлеу
оплачивать на личными в момент поставки - 
жеткізілу сəтінде қолма-қол ақшалай төлеу

оплачивать обязательство - міндеттемені төлеу
оплачивать пере водный вексель - аударма вексельді 
төлеу

оплачивать по предъявлении - көрсетілгенде төлеу 
(вексель туралы)

оплачивать полностью - толық төлеу
оплачивать простой вексель - жай вексельді төлеу
оплачивать счет - шотты төлеу
оплачивать счет наличными - шотты қолма-қол 
ақшалай төлеу 

оплачивать тратту - траттаны төлеу
опла чивать тратту в срок - траттаны мерзі мін де төлеу
оплачивать ценные бумаги - бағалы қағаз дар ды төлеу
оплачивать чек - чекті төлеу
оплачивать чек в банке - банктегі чекті төлеу
оплачивать чеком - чекпен төлеу
опломбирование - пломба салу, пломбалау, қорғасын 
мөр басу

оповещение - құлақтандыру, хабарлау
“опора на ветер” - “желге қарсы таяныш” (бағамдық 
ауытқыманы бəсеңдету үшін қолданылатын так-
тика)

оправданная цена - ақталған баға (əділ нарық тық 
баға)

оправданные расходы - орынды шығыс, ақ тал ған 
шығыс

оправдательные (исполнительные) документы - 
ақтаушылық (орындаушылық) құ жат тар

оправдательный документ на небольшую сумму - 
шағын сома жөнінде ақталма құжат

оправдательный документ о произведенных расхо-
дах - жұмсалған шығыс туралы ақталма құжат

определение вида кре дита, наиболее соответству-
ющего за просам клиента - клиент тің сұрауына 
неғұрлым көбірек сай келетін кредит түрін айқындау

определение затрат - шығынды анықтау
определение издержек - шығынды анықтау
определение инноваций Хикса-Робинсона - Хикс-
Робинсон жаңартпаларын анықтау (1930-шы жылда-
ры Д.Хикс пен Дж.Робинсон ұсынған инновациялар 
сыныптамасы)

определение коэффициента полезного действия - 
пайдалы əсер коэффициентін анық тау

определение местонахождения залога - ке піл зат тың 
орналасқан жерін анықтау

определение наивысшей кредитоспособности - кре-
дитке ең жоғары қабілеттілікті айқындау (AAA-мен 
таңбаланатын)

определение нормы процента - пайыз нормасын 
анықтау

определение объема - көлемді анықтау
определение объема финансирования - қар жы лан ды-
ру көлемін анықтау

определение ответственности - жа уап кер ші лік ті 
анықтау

определение очередности погаше ния требований 
кредитов путем жре бия - жеребе жолымен кредит 
талаптарын өтеудің ке зек ті лі гін айқындау

определение платежеспособности - төлем тө леу ге 
қабілеттілігін анықтау

определение подоходного налога - табыс са лы ғын 
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
опреде ление процентной ставки - пайыздық мөл шер-
ле мені айқындау

определение размера возмещения - орнын толтыру 
мөлшерін анықтау

определение размера компенсации - өтемақы мөл ше-
рін анықтау

определение размера налогового обложения - салық 
салу мөлшерін анықтау

определение размера пошлины - баж алымы мөл ше-
рін анықтау

определение размера роялти - роялти мөл ше рін 
анықтау

определение размера уценки - арзандату мөлшерін 
анықтау

определение расходов - шығыстарды анықтау
определение рейтинга - рейтингіні анықтау, беделді 
анықтау

определение рейтинга заемщиков - қарызгер лердің 
беделін анықтау

определение спроса - сұранысты анықтау
определение стоимости - құнды айқындау
определение стоимости иму щества несостоятельно-
го должника - дəрменсіз борышкер мүлкінің құ нын 
анықтау

определение стоимости по рыночным ценам - құнды 
нарықтық баға бойынша анықтау

определение стоимости по зиций - жай ға сым ның құ-
нын анықтау

определение стои мости ценных бумаг - ба ға лы қа ғаз-
дар құнын анықтау

определение страхового возмещения - сақ тан дыру 
өтемін анықтау

определение страховой ответственности - сақ тан ды-
ру 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 - 
са лық сомасын бағалау негізінде анықтау
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определение суммы убытков - залалдың сомасын 
анықтау 

определение таможенной стоимости - кеден дік кұнды 
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 цели - мақсатты анықтау
определение цены - бағаны анықтау
определение цены кредита - кредиттің баға сын ай-
қын дау

определенный налог - айқындалған салық
определительный индоссамент - айқын дау шы индос-
самент 

определять долги, подлежащие взысканию - өндіріп 
алынуға тиіс борыштарды айқындау

опреде лять чек как инкассируемый - чекті инкассо-
ланатын чек ретінде айқындау

определяющая функция - анықтаушы ат қа рым, анық-
таушы берне

оприходование - кіріске алу (тиісті шот тар дың ак-
ти він де (есебінде) түскен ма те риал дық құн ды лық-
тар ды, мүлікті құндық тұл ға да көрсету) 

оприходование имущества - мүлікті кіріске алу
оприходованный - кіріске алынған 
оприходовать - кіріске алу
оприходовать поступающие ценности - түс кен құн-
ды лықтарды кіріске алу

опрос - 1) пікір сұрау, сауалдама, пікіртерім; 2) жа уап 
алу (сандық маркетингілік зерт теу ді жүргізу немесе 
саясат мəселелері бо йын ша немесе тұ ты ну шы лар-
дың пікірін анық тау мақсатымен зерттеулер жүр-
гі зу тə сі лі)

опрос анкетный - сауалдама арқылы пікір сұрау
опрос вторичный - қайталама сауалдама
опрос выборочный - іріктеме сауалдама
опрос дилерами Федеральной резервной системы 
банков и броке ров о котировках - Банктер мен бро-
кер лер дің федералдық сақ тық қор жүйесі ди лер ле рі-
нің баға белгіленімі туралы сұрау салуы (АҚШ)

опрос дилеров - дилерлердің пікірін сұрау
опрос директорского корпуса - директорлық кор пус-
тың пікірін сұрау

опрос корреспондентский - тілшілердің пі кі рін сұрау
опрос личный - жекелей сауалдама
опрос общественного мнения - қоғамдық пі кірді сұрау
опрос покупателей с целью изучения их спроса - сұ-
ра ныс ты зерттеу үшін сатып алу шы лар дың пікірін 
сұрау

опрос при аудите - аудит кезіндегі сауалдама
опрос целевой - мақсатты сауалдама
опросный лист - сауалдама парақ

опротестование - наразылық білдіру (век сельге)
опротестование векселя - вексельге нара зы лық білдіру
опротестование тратты - траттаға наразылық білдіру 
опротестование чека - чекке наразылық білдіру
опротестованный вексель - наразылық білді ріл ген 
вексель

опротестованный индоссамент - наразылық біл ді ріл-
ген индоссамент

опротестованный чек - наразылық білдірілген чек
опротестовывать - наразылық білдіру
опротестовывать вексель - вексельге нара зы лық 
білдіру

опротестовы вать переводный вексель - аударма век-
сельге наразылық білдіру

оптимализация - оңтайландыру (1. оңтайлы ше шім-
дер əзірлеу үдерісі, көп ықтимал нұс қа лар дың іші нен 
ең таңдаулысын таңдау; 2. жүйені таңдаулы (оң-
тай лы) күйге кел тіру)

оптимальная цена - оңтайлы баға
оптимальное предложение - оңтайлы ұсыныс
оптимальное распределение - оңтайлы бөлу
оптимальность - оңтайлылық (экономикалық іс-əре-
кет тің ең таңдаулы тəсілі; бір нəр се нің оңтайлы 
мə ні не жету мүмкіндігі)

оптимальные решения - оңтайлы шешімдер
оптимальный - оңтайлы (белгілі бір та лап тар ға жəне 
міндеттерге неғұрлым сай ке ле тін ең таңдаулы, ең 
қолайлы)

оптимизационная экономико-математическая мо-
дель - оңтайландырма эко но ми ка лық-математикалық 
үлгі

оптимизация - оңтайландыру, оңтайлы ету (1. көп те-
ген мүмкіндіктерден ең жақсы нұсқасын таңдау, оң-
тай лы шешімдерді пы сық тау үдерісі; 2. жүйені ең 
оң тай лы жағ дай ға келтіру үдерісі) 

оптимизация затрат - шығынды оң тай лан ды ру
оптимизация платежей по долгу - борыш бойынша 
тө лем дер ді оңтайландыру (келешектегі қарыздар 
мен өтемдерді неғұрлым ұтымды анықтау мақ-
са ты мен қарызгердің борыш бойынша ағымдағы 
жəне келешектегі төлемдерін қайта құрылымдауы 
үдерісі)

оптимизация платежей по займу - қарыз бойынша 
төлемді оңтайландыру

оптимизация порт феля с точки зрения риска и до-
хода - қоржынды тəуекел мен табыс тұрғысынан оң-
тай лан ды ру

оптимизация управления - басқаруды оңтай ландыру
оптимизировать - оңтайландыру (ең жақсы нə ти же-
лер ге жетуге немесе неғұрлым қо лай лы жағдай жа-
сау ға ұмтылу)

оптимум - оптимум, оңтайлы (ең қолайлы жағ дай лар-
дың жиынтығы)

оптимум кард - оптимум кард (оңтайлы карточка)
оптимум парето - оптимум парето (барынша жоғары 
əл-ауқат тұжырымдамасы)

оптимум экономический - экономикалық оптимум
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оптированная облигация - опциондалған облигация 
(опционға құқылы міндеттеме)

оптовая банковская деятель ность - банкінің көтерме 
сауда қызметі

оптовая цена - көтерме сауда бағасы
оптовик - көтере сатушы (тауарларды ірі топтама-
мен көтере сатып алушы жəне оларды түпкілікті 
тұтынушылар мен бөлшек сауда жасаушыларға 
ша ғын топтамамен сатушы делдал: жеке не заңи 
тұлға)

оптовик-покупатель - көтере сатып алушы
оптовое банковское обслуживание корпораций - 
банк тің корпорацияларға көтерме сауда қызметін 
көр се туі

оптовое консолидиро вание долга - борышты көтер-
ме лі шоғырландыру

оптовые денежные фонды - көтерме ақша қорлары 
оптовые деньги - көтерме сауда ақшасы
оптовые посредники - көтерме сауда делдалдары 
оп товый банк - көтерме сауда банкі
оптовый банковский бизнес - банкінің кө тер ме биз-
не сі (банк аралық несие беру, ірі қаржы инс ти ту ты-
ның, зейнетақы қо ры ның, мемлекеттік ме ке ме нің 
қа рыз беруі не олардан қарыз алу; ірі кор по ра ция-
лар ға ерекше мөлшерлеме бойынша банк қызметін 
көрсету)

оптовый депозит - көтерме депозит, ауқымды депозит 
(банкіге, қаржы институтына не ірі корпорацияға 
салынған қомақты) 

оптовый покупатель - көтере сатып алушы
опубликовывание цен - бағаны жариялау
опуб ликованные резервы - жарияланған сақ тық қорлар
опускаемая ввиду очевид ности цифра котировки на 
бирже - айқындығы се беп ті биржадағы баға бел гі ле-
ні мі нің тө мен де ті лет ін цифрі 

опцион - опцион, таңдалым (1. мерзімдік биржа мə мі-
ле сі не енгізілетін, екі жақтың бі рі не екі ұдай мə мі-
ле нің бірін таңдау құ қы ғын беретін шарт; 2. сый-
лық ақы лы мə мі ле; 3. құндылықтардың немесе қар-
жы құ  қық  та  ры  ның белгілі бір түрін мəміле жасасу 
сə   тін  де күні бұрын белгіленген бағамен сатып алу-
сату құқығы немесе шарттық мін дет те месі; 4. оп-
циондарды сатып алу-сату жөніндегі биржа мə мі-
ле сі нің ерекше түрі; 5. компаниялардың өз де рі нің 
жо ға ры дə ре же лі қызметшілеріне акция ларды тұ -
рақ  ты бағамен сатып алуға берген құ қы ғы; 6. бел-
гі лі бір көлемдегі акцияларды көр се тіл ген шарттар 
не  гі  зін де сатып алу жө нін де гі күні бұрын ес  кер  тіл -
ген ар  тық  шы  лық  ты құ қық; 7. теңіз жолымен жүк 
тасымалдау шартында кеме жал дау шы ға бе рі ле тін 
баламалы та лап тар дың бірін таңдау құқығы)

опцион акций для должностных лиц - лауазымды 
адамдарға арналған акциялар опционы

опцион американский - американдық опцион
опцион американ ского типа - американдық тұр пат-
та ғы опцион (уағдаласылған мерзім ішінде кез келген 
сəт те орындалуы мүмкін)

опцион, аннулируемый при определенном падении 
курса - бағам белгілі бір дəрежеде түскенде күші жо-
йы ла тын опцион

опцион, базирую щийся на фондовых индексах - қор 
индекстеріне негізделген опцион

опцион без денег - ақшасыз опцион (дербес құнды лы-
ғы жоқ опцион)

опцион без покрытия - өтеусіз опцион
опцион биржевой - биржалық опцион
опцион в деньгах - ақшадағы опцион, ақша лай опцион
опцион валютный - валюталық опцион
опцион внебиржевой - биржадан тыс опцион
опцион, дающий право продать помимо обусловлен-
ного количества акций еще такое же ко личество - 
уағдаласылған акциялар санымен қатар тағы да сон-
дай сандағы акция ларды сату құқығын бертін опцион

опцион двойной - екі жақты опцион, қосарлы опцион 
(сатуға жəне сатып алуға арналған опциондардың 
құрамасы)

опцион, для кото рого цена финансового инструмен-
та, лежащего в его основе - не гі зін де қаржы құ ра-
лы ның бағасы жатқан опцион

“опцион заемщика - опцион креди тора” - “қарызгер 
опционы - несиегер опционы” 

опцион зарегистрированный - тіркелген опцион
опцион золотой - алтын опцион
опцион индексный - индекс опционы
опцион истекает - опцион сарқылуда
опцион истекший - мерзімі өткен опцион
опцион “Квантос” на форвар дный валютный кон-
тракт для защи ты от риска портфеля ценных 
бумаг - бағалы қағаздар қоржынын қатерден қорғау 
үшін форвардтық валюталық келісімшартқа арналған 
“Квантос” опционы

опцион “колл” - “колл” опцион (1. бағалы қа ғаз дар ды 
белгілі бір мерзім бойына алдын ала сыйлық ақы тө-
леп, уағдаласылған баға бо йын ша сатып алу құқығы; 
2. бағалы қа ғаз ды тиянақталған бағаға сатып алу 
құ қы ғы)

опцион “колл” на покупку ценных бумаг - бағалы 
қағаздар сатып алуға арналған “колл” опцион 

опцион “колл”, цена которого значительно выше 
те кущей рыночной цены финансового инстру-
мента, лежащего в его основе - бағасы қаржы құ ра-
лы ның негізінде жатқан оның ағымдағы нарықтық 
құ ны нан едəуір жоғары “колл” опцион 

опцион “колл”, цена которого значительно ниже те-
кущей рыночной цены финансового ин струмента, 
лежащего в его основе - бағасы қаржы құралының 
не гі зінде жатқан оның ағымдағы нарықтық құнынан 
едə уір төмен “колл” опцион

опцион конвертируемости - айырбас та лым ды лық 
опционы

опцион на акцию - акция опционы, акцияға арналған 
опцион (компания қызметкері кейде қызметке жа ңа-
дан түскен кезінде алатын жеңілдік)

опцион на деньгах - ақшадағы опцион
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опцион на закупки - көтере сатып алуға ар нал ған оп-
цион

опцион на золото - алтынға арналған опцион (ал тын-
ның белгілі бір мөлшерін сатып алу немесе сату 
құқығы)

опцион на подписку - жазылысқа арналған опцион
опцион на покупку - сатып алуға арналған опцион 

(1. акционерлерге кейбір ком па ния лар дың акцияла-
рын белгілі бір жағдайда төмен бағамен сатып алу 
құқығын беру; 2. біреудің бірдеңені келісілген ба ға-
мен келісілген күні не одан ертерек сатып алу құ қы-
ғын сатып алуы не алуы)

опцион на по купку акций - акцияларды сатып алуға 
арналған опцион

опцион на продажу - сатуға арналған опцион (биржада)
опцион на процентную ставку - пайыздық мөлшер ле-
ме ге арналған опцион

опцион на процентные фьючерсы - пайыз дық фью-
черс ке арналған опцион

опцион на фьючерсный контракт - фьючерс тік ке лі-
сім шарт қа арналған опцион

опцион наличный - қолма-қол опцион, қолда бар оп-
цион

опцион “невыгодный” - “тиімсіз” опцион
опцион незастрахованный - сақтандырыл ма ған опцион
опцион некомпенсируемый - өтемақысыз опцион, 
орны толтырылмайтын опцион

опцион непокрытый - өтелмеген опцион
опцион, объектом которо го являются акции - акция-
лар объектісі болып табылатын опцион

опцион обычный - кəдімгі опцион
опцион одиночный - жеке-дара опцион
опцион паритетный - тепе-тең опцион, бара-бар опцион
опцион по номинальной стоимости - атаулы құн бо-
йынша опцион

опцион по предложению - ұсыныс бойынша опцион 
(1. облигацияда: облигация иесінің облигацияны бел-
гі лі бір мерзім басталғанға дейін сатып алу құқығы; 
2. опционда: ак ция лар дың белгілі бір санын белгілі 
бір күнге де йін белгілі бір бағамен сату құқығын бе-
ре тін келісімшарт)

опцион по спросу - сұраныс бойынша опцион (белгілі 
бір акцияларды белгілі бір мөлшерде сату құқығы)

опцион покрывающий - өтейтін опцион
опцион покрытый - өтелген опцион
опцион покупателя - сатып алушының опционы
опцион потерявший силу - күшін жойған опцион
опцион прекраще ния свопа - свопты тоқтату опционы
опцион при деньгах - ақшаға баланатын опцион
опцион при своих - өз бағасына баланатын опцион
опцион продавца - сатушы опционы
опцион, проданный для покрытия противополож-
ной фью черсной позиции - қарама-қарсы фью черс-
тік жайғасымды өтеу үшін сатылған опцион

опцион процентный - пайыздық опцион
опцион пут - пут опцион (1. сатуға арналған опцион; 

2. акцияларды болашақта бүгінгі бағамен сату құ қы ғы)

опцион “пут” с одновре менной покупкой акций, 
являющих ся базой опциона - оп цион ның базасы 
болып табылатын акциялар бір жолғы сатып алына-
тын “пут” опцион

опцион с возвратом - қайтарылмалы опцион
опцион с нулевой премией - нөлдік сыйлық ақылы 
опцион

опцион с от сроченной премией - мерзімі ке йінге қал-
ды рыл ған 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 ұзар тылған 
опцион

опцион с разницей - айырмалы опцион (опционды бір 
бағамен сатып алу жəне бағасы дəл сондай екін ші 
опционды басқа бағамен сату не қолданылу мер зі мі-
нің өтуі көзделетін айырма, алшақтық жағдайы)

опцион свободнообращающийся - еркін ай на лысқа 
түсетін опцион

опцион спред / опцион спрэд - спред опцион / опцион 
спрэд (бағасы əртүрлі екі опционды бір қаржы құ ра-
лы на бір жолғы сатып алу жəне сату)

опцион торгуемый - сатылатын опцион, сау даға салы-
натын опцион

опцион тройной - үштік опционы, үш жақты опцион
опцион участия - қатысу опционы
опцион финансовый - қаржы опционы
опцион фондовый - қор опционы
опцион фьючерсный - фьючерстік опцион
опцион, цена исполнения которого более выгодна 
покупателю, чем текущая цена финансового ин-
струмента, лежащего в его основе - орындалу ба ға-
сы сатып алушыға өзі нің негізінде жатқан қаржы құ-
ра лы ның ағым да ғы бағасынан гөрі неғұрлым тиімді 
опцион

опцион, цена исполнения которого ниже или вы ше 
текущей цены финансового ин струмента, лежа-
щего в его основе - орындалу бағасы сатып алушыға 
өзі нің негізінде жат қан қаржы құралының ағымдағы 
ба  ға  сы  нан гөрі неғұрлым тиімді опцион

опционер - опционшы
опционная биржа - опциондық биржа (бо рыш қор лық 
жəне қаржылық мін дет те ме лер дің бағасын бел гі-
леу ге маманданған биржалар)

опционная длинная позиция - опциондық ұзақ жай-
ғасым

опционная клиринговая корпорация - оп циондық 
кли рингілік корпорация (АҚШ)

опционная премия - опциондық сыйлықақы
опционная разница - опциондық айырма (белгілі бір 
жік телімдегі опциондарды бір мезгілде сатып алу 
жəне сату)

опционная сделка - опциондық мəміле
опционная серия - опциондық серия
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опционная стратегия - опциондық стратегия (ба ға сы 
əр түр лі жəне күні бірдей бір тұр пат та ғы опцион-
дарды сатып алу жəне сату)

опционная страте гия, состоящая в покупке акций 
с последующей продажей покрытых опционов 
“колл” на них - кейіннен оларда өтелген “колл” оп-
циондарды сату үшін акцияларды сатып алудан тұ ра-
тын опциондық стратегия

опционная стратегия, со стоящая в продаже опцио-
нов “пут” и “колл” с одинаковыми сроками и це-
нами - мерзімі мен бағасы бірдей “пут” жəне “колл” 
опциондарды сатудан тұратын опциондық стратегия

опционная стратегия ти па стрэдл - стрэдл тұр па тын-
да ғы опциондық стратегия (мұнда “пут” опциондар-
дан гөрі “колл” опциондар көп сатып алынады)

опционное лицензионное соглашение - оп цион дық 
лицензиялық келісім

опционное соглашение - опциондық келісім
опционный - опциондық (ұдайы жаңартылып тұ ра-
тын кредит)

опционный взаим ный фонд - опциондық өзара қор 
опционный дилер - опциондық дилер
опционный заем - опциондық қарыз (несиегерге бел гі-
лі бір шекте қарызды өтеу шарттарын таң дау құ-
қы ғы берілетін қарыз не бо рышқорлық мін дет те ме 
түрі)

опционный контракт - опциондық келісімшарт
опционный контракт на иностранную валюту на 
Фондовой бирже Филадельфии - Филадельфияның 
Қор биржасындағы шетел валютасына жасалған 
опциондық келісімшарт 

опционный контракт на основе фондовых индексов 
- қор индекстерінің негізінде жа сал ған опциондық 
келісімшарт

оп ционный контракт на покупку или продажу ва-
люты - валютаны сатып алуға немесе сатуға жа сал-
ған опциондық келісімшарт

опционный портфель - опциондық қоржын
опционный портфель участника рынка - на рыққа 
қатысушының опциондық қоржыны

опцион-предложение - опцион-ұсыныс
опционный сертификат - опциондық сертификат
опционный спред с большими комиссионными, ис-
ключающими получение прибыли инвестором 
- ин вес тор дың пайда алуына жол бермейтін көп ко-
мис сия лық алымы бар опциондық спред

опционный спрэд - опциондық спрэд
опционный счет - опциондық шот
опционы на процентные фьючерсы - па йыз дық фью-
черстерге арналған опциондар

опционы, кото рыми торгуют на бирже - биржада 
сау да жасалатын опциондар

опыт - тəжірибе
орган административный - əкімшілік орган
орган апелляционный - аппеляциялық орган
орган банковского надзора - банктің қада ға лау органы 
орган бухгалтерского учета - бухгалтерлік есеп органы

орган валютного контроля - валюталық ба қы лау ор-
ганы 

орган вышестоящий - жоғары тұрған орган
орган государства - мемлекет органы
орган государственного надзора - мемле кет тік қада-
ға лау органы

орган государственного регулирования и контроля 
за вывозом и ввозом культурных ценностей - мə-
де ни құндылықтарды əке ту мен əкелуді мем ле кет тік 
реттеу мен ба қы лау органы

орган государственного страхового надзора - мем ле-
кет тік сақтандыруды қадағалау органы

орган государственного управления - мем ле кеттік 
басқару органы

орган государственного финансового контроля - 
мем лекеттік қаржылық бақылау органы

орган государственной власти - мемлекеттік өкімет 
органы

орган директивный - директивалық орган
орган исполнительной власти - атқарушы өкімет ор-
ганы, атқарушы билік органы

орган исполнительный - атқарушы орган
орган консультативный - кеңес беру орган
орган контролирующий - бақылаушы орган
орган, контролирующий фондовые биржи - қор бир-
жаларын бақылаушы орган

орган контрольный - бақылау органы
орган контро ля банковской деятельности - банк 
қыз метін 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, опреде ляющий денежно-кредитную поли-
тику - ақша-несие саясатын айқын дау шы орган

орган подотчетный - бағынышты орган
орган постоянный - тұрақты орган
орган правоохранительный - құқық қорғау органы
орган представительный - өкілдікті орган
орган руководящий - басшы орган
орган совещательный - кеңесші орган
орган страховой - сақтандыру органы
орган управления - басқару органы
орган управления акционерным обществом - ак цио-
нер лік қоғамды басқару органы

орган управления государственным имуществом - 
мем лекеттік мүлікті басқару органы

орган финансово-валютного контроля - қаржы-ва-
лю та лық бақылау органы

орган эмиссионный - эмиссиялық орган
организатор торговли на рынке ценных бумаг - ба-
ға лы қағаздар нарығында сауданы ұйым дас ты ру шы

организации, разрабатывающие стандарты для фи-
нансового надзора и инфраструктуры - қаржылық 
қа да ға лау жəне ин фра құ ры лым үшін стандарттар 
əзір леу ші ұйымдар
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организационная структура - ұйымдық құрылым
организационная структура банка - банкінің ұйым-
дық құрылымы

организаци онная структура банковской системы - 
банк жүйесінің құрылымдық жүйесі

организационная структура управления - бас қа ру-
дың ұйымдық құрылымы

организационное воздействие банков - банктердің 
ұйымдық жағынан ықпал етуі

организационное обеспечение - ұйымдық қамтамасыз 
ету

организационно-правовая структура - ұйым дық-
құқықтық құрылым

организационно-правовая форма - ұйымдық-құқық-
тық нысан

организационно-правовая форма собственности - 
меншіктің ұйымдық-құқықтық нысаны

организационно-распорядительные методы управ-
ления - басқарудың ұйымдық-өкімдік əдістері

организационные налоговые отношениия - ұйым-
дық салықтық қатынастар

организационные принципы налогообложения - 
салық салудың ұйымдық қағидаты 

организационные расхо ды - ұйымдастыру шығысы
организационный аудит управленческой деятель-
нос ти - басқарушылық қызметтің ұйымдық аудиті

организационный взнос - ұйымдық жарна 
организация - ұйым; ұйымдастыру (1. бір нəр се нің 
негізделуі, құрылуы; 2. мекеме, бір лес тік; 3. жоспар-
лы ойластырылған құ ры лым; 4. бухгалтерлік есепте 
бизнесті ұйым дас ты ру: корпорация, əріптестік, 
жекеше кə сіп орын немесе шоттар жүйесін пайдала-
натын жəне жылдық қаржы есептемесін дайындай-
тын басқа бір ұйым: аурухана, емхана, мемлекеттік 
ұйым, т.б.)

организация агентская - агенттік ұйым
организация агрегированная - біріктірілген ұйым
организация арбитражная - төрелік сот ұйымы
организация безналичных расчетов - қолма-қол ақ-
ша сыз есеп айырысуды ұйымдастыру

организация бухгалтерского учета - бух гал терлік 
есепті ұйымдастыру

организация бюджетная - бюджеттік ұйым
организация валютно-кредитная - валюта-кредит 
ұйымы

организация валютно-финансовая - валюта-қаржы 
ұйымы

организация выпуска - шығарылымды ұйым дастыру
организация вышестоящая - жоғары тұрған ұйым
организация генеральная - бас ұйым
организация головная - басты ұйым
организация держателей привилегий - ар тық шылық 
иелерін ұйымдастыру

Организация европей ского экономического сотруд-
ничества - Еуропалық экономикалық ын ты мақ тас-
тық ұйымы (ЕЭЫҰ)

организация инвестиционная - инвестиция лық ұйым

организация контролирующая - бақылаушы ұйым
организация корпоративная - корпоративтік ұйым
организация кредитная - кредит ұйымы
организация маркетинга - маркетингіні ұйым дастыру
организация маркетинговая - маркетингілік ұйым
организация межгосударственная - мемлекет аралық 
ұйым

организация международная - халықаралық ұйым
организация межправительственная - үкі мет аралық 
ұйым

организация налоговой службы - салық қыз метін 
ұйымдастыру

организация неформальная - бейресми ұйым
организация нижестоящая - төмен тұрған ұйым
организация ограничиваемая - шектелмелі ұйым 

(қаржы нарығының жекелеген субъек ті ле рінің 
құрылтайшысы болу құқығынан айы рылған ұйым)

организация официальная - ресми ұйым
Организация по бухгалтерскому учету и аудиту для 
исламских финансовых учреждений (AAOIFI) - 
Ислам қаржы мекемелері үшін бухгалерлік есеп жəне 
аудит жөніндегі ұйым

Организация по учету и аудиту операций исламских 
финансовых институтов - Ислам қаржы институт-
тары операцияларының есебі мен аудиті жөніндегі 
ұйым (Accounting and Auditing Organization for 
Islamic Financial Institutions, AAOIFI) 

организация посредническая - делдалдық ұйым
организация правительственная - үкіметтік ұйым
организация расчетно-депозитная - есеп беру-де по-
зит тік ұйымы

Организация регулирования деятельности инвести-
ционных мене джеров - Ин вес ти ция лық менеджер-
лер қызметін реттеу ұйымы (Ұлыбритания)

органи зация рынка ценных бумаг, при ко торой 
группа дилеров конкурирует между собой - дилер-
лер тобы өзара бəсекелесетін ба ғалы қағаздар на ры-
ғын ұйымдастыру

организация рыночная - нарықтық ұйым
организация сбыта - өткізімді ұйымдастыру
организация сбыта по рыночному принципу - өт кі-
зу ді нарық қағидаты бойынша ұйым дас тыру

организация сбыта по типу клиента - өт кі зу ді клиент 
тұрпаты бойынша ұйым дас ты ру

организация сбыта по товарному принципу - өт кі зу-
ді тауар қағидаты бойынша ұйым дас тыру

организация сбытовая - өткізім ұйымы
организация системы учета - есеп жүйесін ұйым дас-
тыру

организация службы маркетинга - маркетинг қыз ме-
тін ұйымдастыру

организация статистики - статистиканы ұйымдастыру
организация страхования - сақтандыруды ұйым дас-
тыру

организация страховая - сақтандыру ұйымы
организация труда - еңбекті ұйымдастыру
организация управления - басқаруды ұйым дастыру
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организация управления сомнительными активами 
- күмəнді активтерді басқаруды ұйымдастыру

организация управленческого аппарата - бас қару 
аппаратын ұйымдастыру

организация управляющая - басқарушы ұйым
организация учредительная - құрыл тай шы лық ұйым
организация финансирующая - қаржы лан ды ру ұйымы
организация финансово-кредитная - каржы-кредит 
ұйымы

организация формальная - ресми ұйым
организация функциональная - атқарымдық ұйым, 
бернелік ұйым

Организация экономического сотрудничества - Эко-
номикалық ынтымақтастық ұйымы

Организация экономического сотрудничества и 
разви тия - Экономикалық ын ты мақ тас тық жəне 
даму ұйымы

организация-инициатор - бастамашы ұйым
организация-покупатель - сатып алушы ұйым
организованная банковская система - ұйым дас ты-
рыл ған банк жүйесі

организованный ры нок - ұйымдастырылған нарық
организованный рынок ценных бумаг - ба ға лы қа-
ғаз дар дың ұйымдастырылған нарығы

организованный сектор экономики - эко но ми каның 
ұйымдастырылған секторы

организовать рынок - нарықты ұйымдастыру
органы власти - билік органдары
органы государственного управления - мем ле кеттік 
басқару органдары

органы государственного финансового контроля - 
мемлекеттік қаржылық бақылау органдары

органы государственной власти - мем ле кет тік өкімет 
органдары, мемлекеттік билік органдары

органы государственные - мемлекеттік органдар
органы законодательные - заң шығарушы органдар
органы компетентные - құзыретті органдар
органы контроля - бақылау органдары
органы контроля банковской деятельности - банк 
қызметін бақылау органдары

органы контроля над ценами - бағаны ба қы лау ор-
гандары

органы налоговой полиции - салық полициясы орган-
дары

органы налоговой службы - салық қызметі органдары
органы налоговые - салық органдары
органы нижестоящие - төмен тұрған органдар
органы правительства, ведающие банковской сис-
темой - банк жүйесін жүргізуші үкі мет органы

органы правоохранительные - құқық қорғау орган-
дары

органы, рассматривающий жалобы налогопла-
тельщиков по результатам налоговой проверки 
- салық төлеушілердің салықтық тексеру нəтижелері 
бойынша шағымдарын қарайтын органдар

органы управления - басқару органдары
органы финансовые - қаржы органдары

ордер - ордер, иелік қағаз (1. жазбаша бұйрық, өкім; 
бірдеңені, мыс., тауарды беруге, алуға не қайсыбір 
операцияны жасауға берілген құ  жат; 2. иеленушіге 
бағалы қағаздарды күні бұ рын белгіленген бағамен, 
белгілі бір ке  зең  де сатып алу құқығын беретін сер-
тификат; 3. акционерлік қоғам шығарған ак ция лар-
ды сатып алуға арналған опцион; 4. ке  ме  нің бел гі  лі 
бір жүк тиеу-түсіру портына жү зіп баруы туралы 
кеме жал дау шы ның өкі  мі; 5. сырт қы сауда ұйым-
да ры ның ке ме ні не оның бір бөлігін теңізбен жүк 
тасымалдау үшін жал дау ға берген жазбаша тап-
сырмасы)

ордер заплечный - иықты ордер, күйентелі ордер 
(қосымша акциялар мен қосымша ордерлер сатып 
алуға құқық беретін ордер)

ордер кассовый - кассалық ордер
ордер мемориальный - мемориалдық ордер
ордер на арест - тұтқындау ордері
ордер на покупку - сатып алу ордері
ордер на покупку ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар са-
тып алуға берілген ордер

ордер на продажу ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар 
сатуға берілген ордер

ордер платежный - төлем 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 обяза тельство - ордерлік борыш-
кер лік 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 легат - кəдуілгі өсиетхат, кə дуіл гі өсиет-
тік бас тарту (біреуге белгілі бір соманы төлеу немесе 
белгілі бір мүлікті беру жө нін де мұрагерге өсиетте 
айтылған тапсырма; белгілі бір ақша сомасынан 
өсиеттік бас тарту)

орел - қыран (АҚШ-тың он долларлық алтын мəнеті)
“орел двойной” - “қос қыран” (құны 20 дол лар лық 
американ алтын мəнеті, алтын жинау мақ са тын да-
ғы сауда объектісі)

“орел или решка” - “бүк немесе шік” (бəсе ке лес екі 
дел дал дың бірінің ұтуы немесе ұтылуы)

оригинал векселя - вексельдің түпнұсқасы
оригинал договора - шарттың түпнұсқасы
оригинал документа - құжаттың түпнұсқасы
оригинал письма - хаттың түпнұсқасы
оригинал фактуры - фактураның түпнұсқасы
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оригинальные условия - түпнұсқалық талаптар, түп-
нұс қа лық шарттар (полисте маз мұн дал ған қайта 
сақ тан ды ры ла тын шарттар) 

оригинальный страхователь - бірегей сақ та ну шы (по-
лис бойынша жауапкершілік қайта сақтандырылған 
сақтанушы)

оригинатор - оригинатор (кредит не қарыз бе руші 
тұлға) 

ориентация банка на преимущественное кредито-
вание деловых предприятий - бан кі нің іскер кə сіп-
орын дар ды басымдықпен несиелендіруге бағ дар ла нуы

ориентация клиента - клиенттің бағдарлануы
ориентация на заказчика - тапсырыскерге бағдарлану
ориентир по распределению кредитов - кре дит ті 
бөлу жөніндегі бағдар

ориентир финансовый - қаржылық бағдар
ориентир ценовой - бағалық бағдар
ориентирование - бағдарлау
ориентированный - бағдарланған
ориентировочная цена - бағдарлық баға
ориентировочный - бағдарлық
орудие накопления - қорлану құралы, қор ла ным құра-
лы, қорландыру құралы

орудие обращения - айналыс құралы
осведомленное лицо акционерного общества - ак-
цио нерлік қоғамның хабардар адамы

осведомленность - хабардарлық
осведомленный - хабардар
“освежение” - “жаңалау” (“амортизация” терминімен 
мəндес термин) 

освежение запасов государственного резерва - мем-
ле кеттік сақтық қорларын жаңарту

освидетельствованная ценная бумага - куə лан ды-
рыл ған бағалы қағаз

освобождать от ипотеки - ипотекадан босату
освобождать от обязательств - мін дет те ме лер ден бо-
сату

освобождать от уплаты долга - борышты тө леуден 
босату

освобождаться от долгов - борыштан босату
освобождение - босату (борыштың өндіріп алын ға ны 
немесе борыштан, сондай-ақ қар жы лық мін дет те-
ме ден босатылғаны туралы жазбаша қуаттау бо-
лып табылатын құ жат)

освобождение банкрота от долгов - банкротты бо-
рыштан босату

освобождение дебитора от обязательств - берешек 
иесін міндеттемеден босату

освобождение должника от обязательств - бо рыш-
қор ды міндеттемеден босату

освобождение досрочное - мерзімінен бұрын босату
освобождение заемщика от уплаты основной суммы 
долга - қарызгерді борыштың негізгі сомасын тө леу-
ден босату

освобождение закладной - кепілхатты босату
освобождение иждивенцев от подоходного налога - бі-
реу дің асырауындағыларды табыс салығынан 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 (акция-
лары активтерінен төмен ба ға ла на тын ком па ния-
ның жұтылуы практикасы)

освобождение от банкротства - банкрот тық тан босату
освобождение от выплат по долговому обязатель-
ству - борышкерлік міндеттеме бойынша төлем тө-
леу ден босату

освобождение от гарантии - кепілдіктен босату
освобождение от двойного налогообложения - қо-
сар лан ған салық салудан босату, қос са лық салудан 
босату

освобождение от догово ра - 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 налогов - салықтардан босату
освобождение от налогообложения - салық салудан 
босату

освобождение от налогообложения инвестиционного 
дохода пенсионных выплат - зей нет ақы тө лем де рі-
нің инвестициялық кірісін са лық салудан босату

освобождение от наложения ареста на имущество - 
мүлікке тыйым салудан босату, мү лік ті тұтқындаудан 
босату

освобождение от обложения правительст вен ных об-
лигаций и ценных бумаг - үкі мет облигациялары 
мен бағалы қа ғаз да рын са лық салудан босату 

освобождение от обложения таможенными платежа-
ми - кеден төлемдерін салудан босату

освобождение от обременения - ауыртпа лық тан босату
освобождение от обременения залогом - ке піл мен 
салынған ауыртпалықтан босату

освобождение от обязанностей по договору - шарт 
бойынша міндеттерден босау

освобождение от обязательств - міндеттеме лер ден 
босау

освобождение от обяза тельств в связи с потерей 
страхового по лиса - сақтандыру по ли сі нің жо ға луы-
на байланысты мін дет те ме лер ден босату

освобождение от ограничений - шектеуден босату
освобождение от ответ ственности - жауап кер шіліктен 
босату

освобождение от платежа - төлемнен босату
освобождение от платы - төлемақыдан босату
освобождение от посредни ков - делдалдардан босату
освобождение от пошлины - баж алымынан босату
освобождение от таможенного досмотра - ке дендік 
тексермелеуден босату 

освобождение от таможенной пошлины - кеден ба-
жынан босату
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освобождение от уплаты - төлеуден босату
освобождение от уплаты взносов - жарна тө леуден 
босату

освобождение от уплаты государственной пошлины 
- мемлекетті баж төлеуден босату

освобождение от упла ты долга - борышты тө леуден 
босату

освобождение от уплаты нало га - салық тө леу ден 
босату

освобождение от уплаты налогов на условиях “рол-
ловер” - “ролловер” шарттары не гі зін де салық тө леу-
ден босату

освобождение от уплаты пошлин - баж са лы ғын тө-
леу ден босату

освобождение от уплаты сбора - алымды тө леу ден 
босату

освобождение от уплаты страхового взноса - сақ тан-
ды ру жарнасын төлеуден босату

освобождение от уплаты тарифа - тариф тө леу ден 
босату

освобождение под залог - кепілмен босату
освобождение при погашении ссу ды - несие ні өтеу 
кезінде босату

“освобожденная” продажа ценных бумаг - ба ғалы 
қағаздарды “босатылған түрде” сату

освобожденные от налогообложения обязательства - 
салық салудан босатылған мін дет те мелер

освобожденные от налогообложения ценные бумаги 
- салық салудан босатылған бағалы қағаздар

освобожденный - босатылған (алымдардан, салық тар-
дан т.б. босатылған)

освобожденный от выплат по долговому обязатель-
ству - борышкерлік міндеттеме бойынша төлем тө-
леу ден босату

освобожденный от долгов - борыштардан босатылған
освобожденный от долгов несостоятельный долж-
ник - борыштардан босатылған дəрменсіз борышкер

освобожденный от налогов - салықтардан босатылған
освобожденный от налогообложения паевой траст - 
салық салудан босатылған үлес пұл дық сенімгерлік

“освобождены” - “босатылды” (жаргон сөз: кепілдікті 
синдикат мүшелерін мін дет те ме ле рі нен босату, нə-
ти же сін де олар осы бағалы қағазды келісім бағасы 
бойынша емес, кез келген баға бойынша сата алады)

освоение рынка - нарықты игеру
освоение фондов - қорларды игеру
оседание вкладов - салым ақшаның тұ рақ та луы, са-
лым ақшаның орнығуы (са лым ның есепті жылғы 
өсі мі нің салым бойынша кі ріс ке қатынасын сипат-
тайтын көр сет кіш)

оседающие фонды - өтемге қалдырылған қор лар, тұ-
рақ та лушы қорлар

“оседланный” платежный до кумент - “оты рық шы-
лан ған” (“тұрақталған”) төлем құ жа ты (өңдеу ба-
рысында бір құжаттың екінші құжатқа бекітілуі 
немесе екіншісін жабуы)

ослабление - əлсіреу, босаңсу, бəсендеу

ослабление доллара - доллардың əлсіреуі
ослабление инфляции - инфляцияның бə сең деуі
ослабление инфляционных ожиданий - ин фляциялық 
үміттің бəсеңдеуі

ослабление капитала - капиталдың əлсіреуі
ослабление контроля - бақылаудың бəсендеуі
ослабле ние кредитной рестрикции - кре дит тік шек-
теу дің əлсіреуі

ослабление кредитных ограничений - кре дит тік шек-
теу лердің бəсеңдеуі

ослабление налогово-бюджетной и кредитно-денеж-
ной политики - салық-бюжет жəне кредит-ақша сая-
са ты ның босаңсуы

ослабление ограничения - шектеудің бə сең деуі
ослабление спроса - сұраныстың бəсендеуі
ослабление усилий - күш-жігердің бəсендеуі
ослабленный капитал - əлсіреген капитал, əлжуаз 
капитал

осмотр - қарау, тексеру, қаралу‚ тексеріп қарау, тек-
сермелеу, шолу (1. бақылап тексеру; 2. кеден құ қы-
ғын да: кеден ережелерінің бұ зыл ға ны туралы істі 
жүр гі зуші не қараушы кеден органының лауазымды 
адамы тарапынан құқық бұзушылықтың ізін ашу, 
заттай ай ғақ табу мақсатымен нақты іс жүргізу 
əрекеті)

осмотр аудитором физических активов компании 
- ау дитордың компанияның нақты активтерін тек сер-
ме леуі

осмотрительность в бухгалтерском учете - бухгал-
тер лік есептегі абайлампаздық

основа валютного курса - валюталық ба ғам ның 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 крупносерийная - ірі сериялы негіз
основа материально-техническая - материал дық-
техникалық негіз

основа наличная - қолда бар негіз, қолма-қол негіз
основа налогообложения - салық салу негізі
основа обследования - зерттеу негізі
основа определения стоимости - құнды анық тау 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 - түрақты негіз
основа устойчивая - орнықты негіз
основа экономическая - экономикалық негіз
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основание для возражения - қарсы болу үшін негіздеме
основание для заявления протеста - нара зы лық мə-
лім деу 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 для участия в тор гах и погашения счетов 

- сауда-саттыққа қатысу жəне шоттарды өтеу үшін 
негіздеме

основание законное - занды негіздеме
основание изменения в системе ведения реестра - 
тізілімді жүргізу жүйесіндегі өз гер ту дің негіздемесі

основание показателя - көрсеткіш негіздемесі
основание юридическое - заңи негіз
основная банковская облигация - банкінің негізгі об-
лигациясы

основная валюта - негізгі валюта
основная дата платежа - төлемнің негізгі күні
основная денежная единица - негізгі ақша бірлігі
основная заработная плата - негізгі жалақы
основная операционная деятельность банка - 
банкінің негізгі операциялық қызметі

основная процентная ставка - негізгі па йыз дық 
мөлшерлеме

основная регистрация дилера - дилердің не гіз гі 
тіркелуі

основная резервная позиция - негізгі сақтық қор 
жайғасымы

основная сделка на срок - негізгі мерзімдік мəміле
основная ссуда - негізгі несие
основная ставка - негізгі мөлшерлеме
основная ставка процента - пайыздың негізгі мөл-
шер лемесі

основная сумма - негізгі сома (пайыздан өз ге ше түрде)
основная сумма банковской ссуды - банк не сие сінің 
негізгі сомасы

основная сумма долга - борыштың негізгі сомасы
основная сумма и проценты с нее - негізгі сома жəне 
одан есептелетін пайыздар

основная сумма корпорационного налога - корпора-
ция лық салықтың негізгі сомасы 

основная сумма облигации - облигацияның негізгі 
сомасы

основная сумма ссуды - несиенің негізгі сомасы
основная тенденция - негізгі үрдіс
основная цена - негізгі баға
основная ценная бумага - негізгі бағалы қа ғаз
основная часть долга - борыштың негізгі бөлігі
основная часть собственных средств банка - банкі-
нің меншікті қаражатының негізгі бөлігі

основное долговое обяза тельство по срочным сдел-
кам - мерзімді мəмілелер бойынша негізгі бо рыш-
қор лық міндеттеме

основное комиссионное вознаграждение - негізгі ко-
мис сия лық сыйақы

ос новное лицо, ответственное по век селю - вексель 
бойынша жауапты негізгі тұлға

основное обязатель ство - негізгі міндеттеме
основное сальдо - негізгі сальдо (қалдық)
основное уравнение бухгалтерского учета - бух гал-
тер лік есептің негізгі теңдеуі

основное условие контракта - негізгі келісімшарт 
талабы

основной андеррайтер - негізгі андеррайтер
основной банк - негізгі банк
основной банковский за кон - банктің негізгі заңы
основной выпуск - негізгі шығарылым
основной денежный закон монетаризма - мо не та-
ризм нің негізгі ақша заңы

основной держатель акций - акцияларды негізгі 
ұстаушы

основной долг - негізгі борыш
основной должник - негізгі борышкер
основной доход - негізгі табыс, негізгі кіріс 
основной заработок - негізгі табыс
основной капитал - негізгі капитал (кə сіп орын ның, 
компанияның заттай да, ақшалай да бүкіл капита-
лын ақшалай тұлғада сипаттайтын жалпылама 
көрсеткіш)

основной кредитор - негізгі несиегер
основной налог - негізгі салық
основной оклад, учитываемый при начислении пен-
сии - зейнетақы есептеу кезінде ес ке рілетін негізгі 
айлықақы

основной остаток долга - борыштың негізгі қалдығы
основной плательщик - негізгі төлемші
основной полис - негізгі полис
основной результат - негізгі нəтиже
основной рынок - негізгі нарық (биржадағы жаңа 
акциялардың бағамы белгіленетін жағдай)

основной рыночный индекс - негізгі на рық тық индекс
основной срок плате жа - төлемнің негізгі мерзімі
основной счет - негізгі шот 
основной счет процентов - пайыздардың негізгі шоты
основной финансовый отчет - негізгі қаржы есебі
основной фонд - негізгі қор 
основной экономический закон - негізгі эко но мика-
лық заң

основные депозиты - негізгі депозиттер
основные документы регистратора - тір кеу ші нің 
негізгі құжаттары

основные затраты - негізгі шығын
основные источники финансирования - қар жы лан-
ды ру дың негізгі көздері

основные направления экономического и социаль-
ного развития - экономикалық жəне əлеуметтік да-
му дың негізгі бағыттары
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основные показатели - негізгі көрсеткіштер
основные положения - негізгі ережелер
основные положения о банковском кредите - банк 
несиесі туралы негізгі ережелер

основные принципы кредитования - несие берудің 
негізгі қағидаты

основные принципы финансирования - қар жы лан-
ды ру дың негізгі қағидаты

основные принципы функционирования исламской 
финансовой системы - ислам қар жы жүйесі ат қа ры-
мы ның негізгі қа ғи дат та ры 

ос новные производственные фонды - негізгі өн ді ріс-
тік қорлар

основные социально-экономические показатели - 
негізгі əлеуметтік-экономикалық көр сет кіш тер

основные статьи баланса - теңгерімнің негізгі баптары
основные счета - негізгі шоттар
основные условия договора - шарттың негізгі талаптары
основные фонды - негізгі қорлар (өндірістік-ша руа-
шы лық ұйымның шеңберінде жұ мыс істеп тұр ған 
ең бек құралдары жиын ты ғы ның ақшалай тұл ға ла-
нуы, яғни эко но ми ка лық субъектінің қарауында қа-
зір гі сəтте бар капиталдың көлемі)

основные фонды биржи - биржаның негізгі қорлары
основные ценные бумаги - негізгі бағалы қа ғаздар
особая скидка с цены - бағадан ерекше шегерім
особая ставка налога - салықтың ерекше мөл шер ле-
ме сі

особая форма тройного опциона - үштік оп цион ның 
негізгі нысаны (əдетте екі “пут” опцион мен бір 
“колл” опционға жа сал ған келісімшарт)

особенности банковского контроля - банк ба қы ла уы-
ның ерекшеліктері

особо выгодное пред ложение - ерекше тиімді ұсыныс
особо надежный - ерекше сенімді (ақша на ры ғы ның 
бағалы қағаздары мен басқа да құ рал дары)

особо устойчивые акции - ерекше орнықты акциялар
“особой важности” - “ерекше маңызды” (жұмыста, 
құжатта немесе бұйымда мемлекеттік құпияны 
құрайтын саяси, əскери, экономикалық, ғылыми-
техникалық жəне басқа сиптаттағы мəліметтер 
бар екенін көрсететін құпиялық белгісі) 

особые виды пошлины - баждың ерекше түрлері
особые виды таможенных пошлин - кеден бажының 
ерекше түрлері

особые пошлины - ерекше баждар
особые права владельца обыкновенных акций - жай 
акциялар иесінің ерекше құқықтары

особые права владельца привилегированных акций 
- артықшылықты акциялар ие сі нің ерекше құ қық тары

особые права сторон по фи нансовому контракту - 
та раптардың қаржы келісімшарты бойынша ерекше 
құ қы ғы (мыс., опцион)

особые привилегии - ерекше артықшылықтар
особые расходы - ерекше шығыс
особые условия страхования - сақ тан ды ру дың ерекше 
шарттары

особый клиринг - ерекше клиринг
особый режим кредитования - несиелен діру дің ерек-
ше тəртіптемесі

особый режим расчетов - есеп айырысудың ерекше 
тəртіптемесі

особый риск - ерекше қатер (тəуекел)
особый счет - ерекше шот
оспаривание диспаши - диспашаны дауласу 
оспаривание довода - дəлелдерге дау айту
оспаривание завещания - өсиетті даулау
оспаривание иска - талапты (қуынымды) дау лау
оспаривание решения - шешімге дау айту
оставление - қалдыру
оставление в залог - кепілзат ретінде қалдыру
оставление организаторами эмиссии в своем распо-
ряжении части новых акций в надежде получить 
по вышенную прибыль - эмиссияны ұйым дас ты ру-
шы лар дың жоғары пайда алуға үміт те ніп, жаңа ак-
ция лар дың бір бөлігін өзінің өкімінде қалдыруы

оставлять вексель неоплаченным - вексельді тө лен-
бе ген күйде қалдыру

оставлять предложе ние в силе - ұсынысты күшінде 
қалдыру

оставшийся срок погашения - өтеудің қалған мерзімі
“останавливать” извещения - хабарлама “тоқ та тыл-
сын” (биржада өзінің жет кі зі лім ді қабылдауға əзір 
екенін білдіруші соңғы сатып алушы)

остановленная акция - тоқтатылған акция
остатки банкнот - банкнот қалдықтары
остатки на счетах в дол ларах - шоттағы доллар тү рін-
де гі қалдықтар

остатки на счетах в зарубежных банках - ше тел дік 
банктердің шоттарындағы қалдықтар

остатки на счетах в национальных банках - ұлттық 
банктер шоттарындағы қалдықтар

остатки на счетах в фунтах стерлингов - шоттағы 
стерлинг фунт түріндегі қалдықтар

остатки по счетам в бухгалтер ской книге - бух гал-
тер лік кітаптағы шоттар бойынша қалдықтар

остаток - қалдық (1. бірдеңенің артылып қалған бөлігі, 
артылғаны; 2. бұрынғы бардан қалғаны; 3. қалдық 
немесе сарқын ретінде қалғаны; 4. қалған бөлігі, 
аяғы, соңы)

остаток авансовой суммы - авансқа алған со  ма  ның 
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 
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остаток денежных средств на текущем счете - ағым-
да ғы шоттағы ақшалай қаражат қалдығы

остаток долга - борыш қалдығы
остаток ино странной валюты - шетел валю та сының 
қалдығы

остаток кассовый - кассадағы қалдық
остаток кассы - кассаның қалдығы
остаток компенсационный - өтемақылық қалдық
остаток кредита в налич но-денежной форме - 
кредиттің қолма-қол ақша нысанындағы қалдығы

остаток кредитовый - кредит қалдығы
остаток ликвидационный - тарату қалдығы
остаток маржинальный - маржалық қалдық, ше гер-
ме лі қалдық (жұмсалған шығынды шегеріп тас та-
ған нан кейінгі қалдық)

оста ток международной задолженности - ха лық ара-
лық берешектің қалдығы

остаток на банковском счете - банк шотын дағы қалдық
остаток на вкладе - салымдағы қалдық
остаток на депозитном счете - депозиттік шот тағы 
қалдық

остаток на долгосрочном счете дви жения капитала 
- капитал қозғалысының ұзақ мерзімді шотындағы 
қалдық

остаток на долларовых счетах - доллар шо тындағы 
қалдық

остаток на жиросчете - жирошоттағы қалдық
остаток на клиентском счете - клиент шо тындағы 
қалдық

остаток на конец периода - кезең аяғындағы қалдық
остаток на корреспондентских счетах в данном бан-
ке - белгілі бір банкідегі коррес пон дент тік шот тар да-
ғы қалдық

остаток на корре спондентском счете - кор рес пон-
дент тік шоттағы қалдық

остаток на краткосрочном счете дви жения капита-
ла - капитал қозғалысының қысқа мер зімді шо тын да-
ғы қалдық

остаток на начало периода - кезең басындағы қалдық
остаток на собственном счете - меншікті шот тағы 
қалдық

остаток на счетах в банке - банкідегі шоттағы қалдық
остаток на счете - шоттағы қалдық
остаток на сче те в зарубежном банке - шетел банкін-
де гі шоттағы қалдық

остаток на те кущем счете - ағымдағы шот та ғы қалдық
остаток наличности - қолма-қол ақша қал дығы
остаток налич ности на банковском счете - банк шо-
тын дағы қолма-қол ақша қалдығы

остаток наличных запасов - қолда бар қорлар қал дығы
остаток невозмещенных затрат - өтелмеген шы ғын-
дар қалдығы

остаток невостребованный - талап етілмеген қалдық
остаток неиспользованный - пайдаланыл ма ған қалдық
остаток неоплаченный - төленбеген қалдық
остаток непогашенной задолженности - өтел меген 
берешек қалдығы

остаток непогашенной ссу ды - 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 излишков - артық қаражат шоты бо-
йынша қалдық

остаток по счету ностро - ностро шоты бойынша 
қалдық (басқа банктегі)

остаток по счету прибылей и убытков - пайда мен за-
лал 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 банка в иностранной валюте - банк-
тің шетел валютасы түріндегі қа ра жа ты ның қалдығы

остаток средств на счете - шоттағы қаражат қалдығы
остаток средств на счете клиента - тапсы рыс кер шо-
тындағы қаражат қалдығы

остаток средств на счете, который может быть снят 
без ограничений - шоттағы шек теу сіз алынуы мүм-
кін қаражат қалдығы

остаток срока до пога шения займа - қарызды өтеуге 
дейінгі мерзімдегі қалдық

остаток суммы - сома қалдығы
остаток счета - шоттың қалдығы
остаточная прибыль - қалдықтық пайда
остаточная собственность - қалдықтық меншік
остаточная стоимость - қалдықтық құн
остаточная стоимость активов в иностранной валю-
те - шетел валютасы түріндегі қал дық тық құн

остаточная стоимость возмещения - орнын тол ты ру-
дың қалдықтық құны

остаточная стои мость зарубежных активов - шетел 
активтерінің қалдықтық құны

остаточная стои мость 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 фиксирован ного актива по-
сле амортизации - тиянақталған ак тив тің то зым пұл-
дан кейінгі қалдықтық құны

остаточная сумма - қалдықтық сома
остаточное наследство - қалдықтық мұра
остаточные ценные бумаги - қалдықтық ба ға лы 
қағаздар

остаточный бенефициар - қалдықтық бенефициар
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остаточный легетарий - қалдықтық легетарий (өсиет 
қал ды ру шы мүлік мұрагері қатарына енгізген жəне 
атал ған басқа мұрагерлердің талаптары қа на ғат-
тан ды рыл ған нан кейін мұра алатын тұлға)

остаточный наследник - қалдықтық мұрагер
остаточный основ ной капитал - қалдықтық негізгі 
капитал

остаточный сертификат - қалдықтық сертификат
остаточный срок - қалдықтық мерзім
остаточный траст - қалдықтық сенім қоры
осторожный - сақ (инвестор туралы)
острая конкуренция - шиеленісті бəсеке
осуществить овердрафт - овердрафтыны жү зе ге асыру
осуществление бан ковских переводов - банк ауда-
рымдарын жүзеге асыру

осуществление банковских проводок по счетам - 
шоттар бойынша банк өткізбелерін жү зе ге 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 клирин гін 
жүзеге асыру

осуществление комиссионной сделки - ко мис сиялық 
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 жү зе ге асыру
осуществление платежей - төлемдерді жүзеге асыру
осуществление платежных операций - төлем опера-
цияларын жүзеге асыру

осуществление руководства - басшылықты жүзеге 
асыру

осуществление сделки - мəмілені жүзеге асыру
осуществление финансирования - қаржы лан дыруды 
жүзеге асыру

осуществленная цена - жүзеге асырылған баға 
(опционға жатқызылатын акция не тауар белгілі бір 
кезеңде сатып алынатын не сатылатын баға)

осуществленные инвестиции - жүзеге асы рыл ған ин-
вестициялар

осуществленные расходы - жүзеге асырылған шығыс
осуществлять - жүзеге асыру (шартта көр се тілген 
құқықты пайдалану)

осуществлять инвестиции за рубежом - шетелде ин-
вестицияны жүзеге асыру

осуществлять ин кассирование - инкассолауды жүзеге 
асыру 

осуществлять клиринг векселей - вексельдер кли-
рин гін жүзеге асыру

осуществлять клиринг чеков - чектер кли рин гін 
жүзеге асыру

осуще ствлять клиринг чеков в течение од ной ночи - 
чектер клирингін бір түн ішінде жүзеге асыру

осуществлять пере вод - аударманы жүзеге асыру
осуществлять платеж - төлемді жүзеге асыру
осуществлять последователь ные покупки в период 
повышения цен на рынке - нарықта баға көтерілген 
кезеңде дəйектілікпен сатып алуды жүзеге асыру

осуществлять последова тельные покупки в период 
пониже ния цен на рынке - нарықта баға төмендеген 
кезеңде дəйектілікпен сатып алуды жүзеге асыру

осуществлять право регресса - кері талап құқығын 
жүзеге асыру

осуществлять сделку - мəмілені жүзеге асыру
осуществлять технические операции с деньгами 
и монетами - ақшамен жəне мəнетпен техникалық 
операцияларды жүзеге асыру (қайта есептеу, буып-
түю, тасымалдау)

осуществлять трансферт акций - акциялар тран сфер-
тін жүзеге асыру

осуществлять трансферт по акциям - акциялар бо-
йынша трансфертті жүзеге асыру

осуществлять фик тивную продажу акций - акция-
ларды жалған сатып алуды жүзеге асыру (АҚШ)

осуществлять юрисдикцию - заңи хұкімді жүзеге 
асыру 

осязаемые активы - сезілетін активтер
от даты векселя - вексель күнінен бастап
от сего числа - сол күннен бастап
отбор инвестиционных проектов - ин вес ти ция лық 
жобаларды іріктеу

отбор информации - ақпаратты іріктеу
отбор риска - тəуекелдікті іріктеу
отбор риска в страховании жизни - өмірді сақ тан ды-
ру да тəуекелдікті іріктеу

ответ по опциону - опцион бойынша жауап (акциялар-
ды сатып алу жөніндегі ке лі сім шарт тық мəмілеге 
қа тысушы бұл акцияларды сатып алуға не айыпақы 
төлеуге тиіс болатын күн)

ответственное лицо - жауапты тұлға (белгілі бір іс-
əре кет немесе құндылық үшін жа уап кер ші лік жүк-
тел ген жеке немесе заңды тұлға)

ответственное хранение - жауапкершілікпен сақтау
ответственное хранение акций предприятий - кə сіп-
орын дардың акцияларын жа уап кер ші лік пен сақтау

ответственное хранение наличных ценных бумаг 
- қолма-қол бағалы қағаздарды жа уап кер ші лікпен 
сақтау

ответственное хранение ценных бумаг - ба ғалы қа-
ғаз дарды жауапкершілікпен сақтау

ответственное хранение чеков - чектерді жа уап кер ші-
лік пен сақтау

ответственность - жауапкершілік (1. өзі нің қы лы ғы, 
əрекеті үшін жауап беру қа жет ті гі, жауап беруге 
міндеттілігі; 2. экономикада: экономикалық субъек-
ті нің өзі қа был да ған міндеттемелер бойынша жау-



516ОТВ-ОТВ

ап беруге, шарттарды орындауға, заңдарды сақ тау-
ға, салықтарды төлеуге, біреудің меншігіне, қор  ша-
ған ортаға келтірілген зиянның орнын тол тыруға 
мін дет ті лі гі)

ответственность административная - əкім ші лік жа-
уапкершілік

ответственность ак цептанта - акцептанттың жа уап-
кер шілігі

ответственность акционеров - акцинерлердің жауап-
кершілігі 

ответственность аудитора - аудитордың жа уап кер ші-
лі гі

ответственность государства - мемлекеттің жауап кер-
шілігі 

ответственность государства за деятельность его ор-
ганов - мемлекеттің өз ор ган да ры ның қызметі үшін 
жауапкершілігі

ответственность гражданская - азаматтық жа уап кер-
шілік

ответственность гражданско-правовая - аза мат тық-
құқықтық жауапкершілік

ответственность денежная - ақшалай жауап кершілік
ответственность депозитария - депози та рий дің жа-
уап кершілігі

ответственность дисциплинарная - тəртіптік жа уап-
кершілік

ответственность договорная - шарттық жа уап кер ші лік 
ответственность долевая - үлестік жа уап кер шілік
ответственность должника за действия третьих лиц 

- борышқордың үшінші тұлғаның іс-əрекеті үшін 
жауапкершілігі

ответственность должника за своих работников - 
борышқордың өз қызметкерлері үшін жауапкершілігі

ответственность должностных лиц органов на-
логовой службы за нарушениие налогового за-
конодательства - салық қызметі органдары лауа-
зымды 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 бұз ғаны үшін 
жауапкершілік 

ответственность за нарушение налогового законо-
дательства - салық заңнамасын бұз ғаны үшін жа уап-
кершілік

ответственность за нарушение обязательств - мін-
дет те мелерді бұзғаны үшін жа уап кер ші лік

ответственность за нарушение пенсионного законо-
дательства - зейнетақы заңнамасын бұзғаны үшін 
жа уап кершілік

ответственность за нарушение таможенных правил 
- кеден ережелерін бұзғаны үшін жауапкершілік

ответственность за недостачу - кем шыққаны үшін 
жауапкершілік 

ответственность за неисполнение денежного обя-
зательства - ақшалай міндеттемені орындамағаны 
үшін жауапкершілік

ответственность за ненадлежащее исполнение обя-
зательств - міндеттемелерді тиісінше орындамағаны 
үшін жауапкершілік

ответственность за неудержание подоходного налога 
у источника оплаты - төлем кө зі нен табыс салығын 
ұстамағаны үшін жа уап кер ші лік

ответственность за платеж по векселю - вексель бо-
йынша төлем үшін жауапкершілік

ответственность за правонарушение - құқық бұзғаны 
үшін жауапкершілік

ответственность за убытки - залал үшін жа уап кер ші лік
ответственность за ущерб - зиян үшін жауап кершілік
ответственность имущественная - мүліктік жауап-
кер  шілік

ответственность контрактная - келісімшарт жа уап-
кер шілігі, келісімшарттық жауап кер ші лік

ответственность корпорации - кор по ра ция ның жа-
уап кершілігі

ответственность международная - ха лық ара лық жа-
уапкершілік

ответственность налогоплательщика - са лық тө леу-
ші нің жауапкершілігі

ответственность номинального держателя ценных 
бумаг - бағалы қағаздардың атаулы иесінің жа уап кер-
шілігі

ответственность обоюдная - екі жақты жа уап кер шілік
ответственность ограниченная - шектеулі жа уап кер-
ші лік

ответственность основная - негізгі жауап кер шілік
ответственность отсроченная - мерзімі ұзар тыл ған 
жауапкершілік, мəулеттік жауапкершілік

ответственность перед акционерами - акционерлер 
алдындағы жауапкершілік

ответственность перед кредиторами - кредиторлар 
алдыңдағы жауапкершілік

ответственность перед партнерами - əріп тес тер ал-
дын дағы жауапкершілік

ответственность перед потребителями - тұ ты ну шы-
лар алдындағы жауапкершілік

ответственность перед собственными сотрудниками 
- өз қызметкерлері алдындағы жа уап кершілік 

ответственность перед страной - ел алдын да ғы жа-
уап кершілік 

ответственность персональная - дербес жа уап кер ші лік
ответственность по векселю - вексель бойынша жа-
уап кершілік

ответственность по гарантии - кепілдік бойынша жа-
уапкершілік

ответственность по государственным обязатель-
ствам - мемлекеттік міндеттемелер бойынша жа уап-
кер ші лік (борышқорды мем ле кет тік қарыз шар ты-
ның талаптарын орын дауға мəжбүрлеу шаралары)

ответственность по долгам - борыш бойынша жа уап-
кершілік
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ответственность по иску - қуыным бойынша жа уап-
кер шілік

ответственность по обязательствам пенсионных 
фондов - зейнетақы қорларының мін дет те ме лері бо-
йынша жауапкершілік

ответственность покупа теля ценных бумаг за про-
верку их качества и наличие дефектов - бағалы қа-
ғаз дар ды сатып алушының олар дың сапасын тексеру 
жəне ақаулардың болуы үшін жауапкершілігі

ответственность поручителя - кепілгердің жауап кер-
шілігі

ответственность предприятия за неисполнение обя-
зательств перед бюджетом - кə сіп орын ның бюджет 
алдындағы мін дет  те ме лер ді орындамағаны үшін 
жауапкершілігі

ответственность работодателя - жұмыс беру шінің 
жауапкершілігі

ответственность регистратора - тіркеушінің жауап-
кершілігі 

ответственность солидарная - ынтымақты жа уап кер-
ші лік (кəсіпкерлік қызметпен байланысты мін дет-
те ме бойынша бірнеше борышқордың міндеттілігі, 
сондай-ақ міндеттеме заты бөлінбейтін жағдайда 
пайда болатын міндеттілік)

ответственность солидарная и индивидуальная - 
ын ты мақты жəне жеке жа уап кер ші лік

ответственность социальная - əлеуметтік жауап кер-
шілік

ответственность сторон - тараптардың жауапкершілігі
ответственность страховая - сақтандыру жауап кер-
ші лігі

ответственность страховщика за несвоевременную 
выплату страхового возмещения - сақ тан ды ру шы-
ның сақтандыру өтемін уақытылы төлемегені үшін 
жауапкершілігі

ответственность субсидиарная - субсидиялық жа уап-
кер ші лік, жəрдемқаржылық жа уап кер ші лік (не гіз гі 
борышқор болып табылатын бір тұлғаның жа уап-
кер ші лі гі басқа бір тұл ға ға қосымша жауапкершілік 
ретінде жүк те ле тін азаматтық-құқықтық жа уап-
кер шілік)

ответственность трассанта - трассанттың жауап кер-
шілігі

ответственность третьей стороны үшінші тараптың 
жауапкершілігі

ответственность физического лица - жеке тұлғаның 
жауапкершілігі

ответственность финансовая - қаржылық жауап кер-
ші лік

ответственность функциональная - атқарым дық жа-
уап кершілік

ответ ственность члена консорциума - консорциум 
мүшесінің жауапкершілігі

ответственность экономическая - экономика лық жа-
уап кершілік

ответственность юридическая - заңи жауап кершілік
ответственность юридического лица - заңды тұл ға-
ның жауапкершілігі

ответственный во вто рую очередь - екінші ке зек тегі 
жауапты (вексель бойынша)

ответственный за риск - тəуекел үшін жауапты
ответственный исполнитель - жауапты атқарушы
ответственный по векселю - вексель бойынша жа-
уапты

ответственный порознь или солидарно - бө лек-бөлек 
немесе ынтымақты жауапкершілік

ответчик - жауапкер (соттағы азаматтық іске не тө-
ре лік соттағы шаруашылық дау-дамайға қа ты су шы 
тараптардың бірі)

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 талапта-
рына сай келу

отвечающий требованиям инвестора - ин вес тор дың 
талаптарына сай келетін (инвес ти ция лық актив ту-
ралы)

отвлеченные средства - оқшауландырылған қаражат, 
дерексізденген қаражат (кə сіп орын ның, компанияның 
өндірістік қызметпен ті ке лей байланысы жоқ 
мақсаттарға айналымнан алған қаражаты)

отдавать в заклад - кепілсалымға беру
отдавать в залог - кепілге беру
отдавать в залог средства фондов - қорлар дың қа ра-
жа тын кепілге беру

отдавать долг всем кредиторам - борышты барлық 
несиегерлерге беру

отдавать на хранение - сақтауға беру
отдавать на хранение как обеспечение - қам тамасыз 
ету ретінде сақтауға беру

отдавать под залог - кепілзат кепілдігімен беру
отдавать рас поряжение о платеже - төлем туралы 
өкім беру

отдавать ценную бумагу на хранение - баға лы қа ғаз-
ды сақтауға беру

отдаленная срочная по зиция - мерзімдік жай ғасым
отдаленный субститут - алыстағы субститут
отдаленный субститут денег - ақшаның алыс тағы 
субституты

отдача - қайтарым, қайырым (1. əрекеттің, еңбектің 
барынша тиімділігі; 2. пайдалы əсер коэффициенті; 
3. біреудің бірдеңесін өзіне қайтару; 4. артқа күрт 
қозғалу)

отдача в залог - кепілге беру
отдача с активов - активтерден қайтарым
отдел авизо - авизо бөлімі
отдел авторизации - авторландыру бөлімі
отдел акций и облигаций - акциялар мен облигация-
лар бөлімі

отдел анализа заявок на кредит - кредитке өтінімді 
талдау бөлімі

отдел анализа ссуд - несиені талдау бөлімі
отдел банка - банк бөлімі
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отдел банка, ведающий операциями слия ния и по-
глощения компаний - банктің компаниялардың 
қо сы луы мен жұтылуы операцияларын жүргізуші 
бөлімі

отдел банка, веду щий операции с ценными бумага-
ми - банктің бағалы қағаздармен жасалатын опера-
ция ларды жүргізуші бөлімі

отдел банка, занимающийся векселями и чеками - 
банктің вексельдермен жəне чектермен айналысушы 
бөлімі

отдел банка по госу дарственному долгу - бан  ктің 
мем ле кеттік борыш жөніндегі бөлімі

отдел бан ковских инвестиций - банк инвес тициялары 
бөлімі

отдел биржи - биржа бөлімі
отдел биржи по управлению операционным залом 

- биржаның операциялық құжыраны бас қару жө нін-
де гі бөлімі

отдел брокерской фирмы, ведущий счета клиентов - 
брокерлік фирманың клиент тердің шотын жүргізуші 
бөлімі

отдел бухгалтерского учета - бухгалтерлік есеп бөлімі
отдел бухгалтерского учета банка - банктің бух гал-
тер лік есеп бөлімі

отдел валютный - валюта бөлімі
отдел взаимных расчетов - өзара есеп айырысу бөлімі
отдел виз - рұқсатнама бөлімі, виза бөлімі
отдел вкладов - салымдар бөлімі
отдел вкладов банка - банктің салымдар бөлімі
отдел внегородской инкассации - қаладан сыртта ин-
кассолау бөлімі 

отдел внегородской инкассации банка - банктің қа ла-
дан сыртта инкассолау бөлімі 

отдел внутригород ской инкассации - қаланың ішінде 
инкассолау бөлімі

отдел выписки счетов - шоттар көшірімі бөлімі
отдел выписки чеков - чектер көшірімі бөлімі (банк те)
“отдел доверенностей” - “сенімхаттар бөлімі”
отдел доверительных операций - сенімгерлік опера-
циялар бөлімі

отдел доверительных операций банка - банктің се-
нім гер лік операциялар бөлімі

отдел жалоб - шағым бөлімі
отдел заказов - тапсырыстар бөлімі
отдел заказов биржи - биржаның тапсырыс тар бөлімі
отдел заработной платы - жалақы бөлімі
отдел иден тификации владельцев кредитных карто-
чек и выяснения их кредито способности - кредит 
карточкаларының ие ле ну ші лер ді сəйкестендіру жəне 
олардың кредит төлеуге қабілеттілігін анықтау бөлімі

отдел изъ ятия денег из обращения - ақшаны айна-
лыс тан алу бөлімі 

отдел инвестиций - инвестициялар бөлімі (банкте)
отдел инкассо (инкассовый) - инкассо бөлімі
отдел кадров - кадр бөлімі (компанияның қыз мет кер-
лерді жинауға, даярлауға, жұмыс жағ дайын жа сау-
ға, олардың тəртібіне жауапты қызметі)

отдел калькуляционный - калькуляция бөлімі
отдел консультаций - кеңес беру бөлімі
отдел контрактов - келісімшарт бөлімі
отдел контроля (контрольный) - бақылау бөлімі
отдел контроля пла тежных операций - төлем опера-
цияларын бақылау бөлімі

отдел конъюнктурный - жағдаят бөлімі
отдел котировок - баға белгілеу бөлімі
отдел котировок курсов - бағам белгілеу бөлімі
отдел кредитной документации - кредиттік құ жат та-
ма бөлімі

отдел кредитной политики банка - банктің кредит 
саясаты бөлімі

отдел кредитова ния и финансирования - не сие лен ді-
ру жəне қаржыландыру бөлімі (банкте)

отдел Лондонской кли ринговой палаты, занимаю-
щийся расчетами по чекам свыше 10 тыс. фунтов 
стерлингов - Лондон клирингілік палатасының 10 
мың стерлинг фунттан астам чектер бойынша есеп 
айырысумен айналысатын бөлімі

отдел маркетинга - маркетинг бөлімі 
отдел мобили зации ресурсов банка - банк ресурста-
рын 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 купо нов - купондарды төлеу бөлімі
отдел организационный - ұйымдастыру бөлімі
отдел охраны банка - банктің күзет бөлімі
отдел по вопросам взаимоотношений с клиентами и 
инвестирования - тапсырыскерлермен өзара қа ты-
нас жəне инвестициялау мəселелері жөніндегі бөлім

отдел по управлению операционным залом биржи 
- биржаның операциялық құжырасын басқару жө нін-
де гі бөлім

отдел по ценным бумагам - бағалы қағаздар жөніндегі 
бөлім

отдел погашения че ков банка - банк чектерін өтеу 
бөлімі

отдел подготовки кадров - кадрлар даярлау бөлімі 
отдел покупок и продаж биржи - биржаның сатып 
алу жəне сату 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 проводки чеков - чектердің өткізбе бөлімі (банк 
бухгалтериясында)

отдел продаж - сату бөлімі
отдел продаж в кредит - кредитке сату бөлімі
отдел проектирования - жобалау бөлімі
отдел развития операций - операцияларды дамыту 
бөлімі (банкте)

отдел расчетов - есеп айырысу бөлімі
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отдел ревизионно-контрольный - тексеріс-бақылау 
бөлімі

отдел регистрации (регистрационный) - тіркеу бөлімі
отдел регистрации ипотек - ипотекаларды тіркеу бөлімі
отдел регулирования валютных операций и пере-
вода капи тала - валюталық операцияларды реттеу 
жəне капиталды аудару бөлімі

отдел, регу лирующий инвестирование банков ских 
капиталов - банк капиталдарын инвестициялауды 
реттеуші бөлім

отдел сберегательных вкладов банка - банк тің жинақ 
салымдар бөлімі

отдел сбыта - өткізім бөлімі
отдел связи с общественностью - жұрт шы лық пен 
байланыс бөлімі

отдел службы маркетинга - маркетинг қыз ме ті бөлімі
отдел снабжения - жабдықтау бөлімі
отдел справок (справочный) - анықтама бөлімі
отдел стандартов - стандарттар бөлімі
отдел статистики (статистический) - статис тика бөлімі
отдел статистических исследований - ста тис тикалық 
зерттеулер бөлімі

отдел трастовый - траст бөлімі, сенімгерлік бөлімі
отдел требований о возмещении убытков - залалдар-
ды өтеу туралы талаптар бөлімі (сақтандыруда)

отдел труда и зарплаты - еңбек жəне жалақы бөлімі
отдел удостоверения чеков - чектерді куə лан дыру 
бөлімі

отдел утверждения кредитов - кредиттерді бекіту 
бөлімі

отдел учета дебиторской задолженности - де би тор-
лық берешекті есептеу бөлімі

отдел учета материально-производственных цен-
ностей - материалдық-өндірістік құн ды лық тар ды 
есепке алу бөлімі

отдел учетных операций - есептік операциялар бөлімі
отдел фактурирования - фактуралау бөлімі
отдел финансово-экономический - каржы-экономика 
бөлімі

отдел финансовый - қаржы бөлімі
отдел финансо вых отчетов - қаржы есеп те ме сі (есеп 
беру) бөлімі

отдел фондовой биржи, наблюдающий за выполне-
нием правил торговли - қор бир жа сы ның сауда ере-
же ле рі нің орында луын ба қы лаушы бөлімі

отдел фондовый - қор бөлімі
отдел хозяйственный - шаруашылық бөлімі
отдел хранения - сақтау бөлімі
отдел цен - баға бөлімі
отдел ценных бу маг - бағалы қағаздар бөлімі
отдел ценных бумаг банка - банктің бағалы қағаздар 
бөлімі

отделение - бөлімше (фирманың заңды тұлға құқығы 
жоқ бөлімшесі)

отделение банка - банк бөлімшесі
отделение банка в де ловой части города - қа ланың 
іс кер лік бөлігіндегі банк бөлімшесі

отделение банка в магази не - дүкендегі банк бө лім-
шесі

отделение банка в тор говом центре города - қаланың 
сауда орталығындағы банк бөлімшесі

отделение банка в фискальном оазисе - қазыналық 
мекендегі банк бөлімшесі, қазыналық жазирадағы 
банк бөлімшесі

отделение банка или фи нансовой компании в торго-
вом цент ре города - қаланың сауда орталығындағы 
банктің немесе қаржы компаниясының бөлімшесі

отделение банка при универсальном магазине - əм-
бе бап дүкеннің жанындағы банк бөлімшесі

отделение банка с ограниченными правилами - ере-
же лері шектеулі банк бөлімшесі

отделение бизнеса - бизнес бөлімшесі
отделение купона - купон бөліп алу (негізгі облига-
циядан)

отделение купонов от об лигации - купондарды обли-
гациядан бөліп алу

отдельная партия - жекелеген топтама (бір пакетпен 
бірге бір бағамен сатылатын облигация не акция 
сияқ ты түрлі заттардың жиынтығы)

отдельно стоящий кредит - бөлек тұрған кредит
отдельно, а не совместно - бірге емес, бөлек (бағалы 
қағаздарға кепілдік берілген кезде бір бөлігін өткізуге 
жауапкершілік белгілеу үшін пайдаланылатын ке лі-
сім түрі)

отдельное хранение в банке определенных ценных 
бумаг клиента - клиенттің белгілі бір бағалы қа ғаз-
да рын банкте бөлек сақтау

отдельные записи по счету - шот бойынша жекелеген 
жазбалар

отдельный - бөлек, жеке, дара (шот туралы)
отдельный клиент - бөлек клиент (сақтандыруды ор-
наластыру кезінде бағалы қағаздар инвесторын қор-
ғау үшін қолданылатын тұжырымдама)

отдельный кредитор - бөлек несиегер
отдельный объект краткосрочного кредитования - 
қысқа мерзімді несиелендірудің жекелеген объектісі

отдельный счет - бөлек шот
отдельными партиями - бөлек топтамалармен
отделять купон - купонды бөлектеу
отечественный банк - отандық банк
отечественный вексель - отандық вексель
отечественный ры нок - отандық банк
отжать цену - бағаны сығып алу, бағаны сы ғым дау 

(жаргон сөз: саудаласу нə ти же сін де сатушы ба ға-
сын түсірту)

отзыв - 1) қайтарып алу (қайтарып беру талабы); 
2) кері шақырып алу (ресми та ға йын далған қыз мет-
тен босату); 3) сын-пікір (шығарма жайында пікір 
білдіру, баға беру, сипаттау)

отзыв аккредитива - аккредитивті қайтарып алу
отзыв акций - акцияларды қайтарып алу
отзыв бюджетного кредита - бюджеттен берілген 
несиені қайтарып алу

отзыв векселя - вексельді қайтарып алу
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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 ат-
тестатын 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 қайтарып алу, қыз-
мет керлерді кері шақыру

отзыв положительный - оң пікір
отзыв претензии - кінəрат-талапты қайтарып алу
отзыв протеста - наразылыкты 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 
отзывать ак кредитив - аккредитивті қай та рып алу 
отзывать вексель - вексельді қайтарып алу
отзывать вклад - салымды қайтарып алу
отзывать ссуду - несиені қайтарып алу
отзывная гарантия - қайтарып алынатын кепілдік
отзывная обли гация - қайтарып алынатын облигация
отзывная облигация с премией - қайтарып алынатын 
сыйлықақылы облигация

отзывная цена акции - акцияның қайтарып алынатын 
бағасы

отзывной - қайтарып алынатын
отзывной - қайтарылатын, қайтарылмалы (аккредитив 
туралы)

отзывной аккредитив - қайтарылатын аккредитив
отзывной документ - қайтарып алынатын құжат (күші 
жойылуға тиіс құжат)

отзывной документарный аккредитив - қай тарып 
алынатын құжаттамалық аккредитив

отзывной кредит - қайтарып алынатын несие
отзывной траст - қайтарып алынатын сенім герлік
отзывные привилегированные акции - қай та рып 
алынатын артықшылықты акциялар

отзывный аккредитив - қайтарып алынатын аккре-
дитив 

отзывный бенефициарий - қайтарып алынатын бене-
фициарий

отзывный пожизненный траст - қайтарып алынатын 
өмірлік сенім қоры

отзыв ный с согласия или одобрения траст - ке лі сім-
мен немесе мақұлдаумен қайтарып алынатын сенім 
қоры

отказ - бас тарту (1. өтінішке теріс жауап қайтару; 
2. бүлінуі, бұзылуы салдарынан жұмыстың, іс-əре-

кет тің тоқтатылуы; 3. банкінің, фирманың, ком па-
ния ның сақ тандыру қоғамының қызметін қа был да-
мау не сақтандыру не қайта сақтандыру операция-
ларын тоқ та ту ұстанымы)

отказ банка в оплате векселя - банкінің вексельді тө-
леу ден 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 - сақ тан ды-
ру өтемін төлеуден бас тарту

отказ в выплате страхового возмещения страховой 
суммы - сақтандыру сомасының сақтандыру өтемін 
төлеуден бас тарту

отказ в выплате страховой суммы - сақтандыру со-
масын 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 - тө лем 
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 қа был-
дау дан бас тарту

отказ в просьбе - өтінішті қабылдамай қою
отказ в разрешении - рұқсат беруден бас тарту
отказ в регистрации ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар-
ды тіркеуден бас тарту

отказ в страховании - сақтандырудан бас тарту
отказ в страховом покрытии риска по экспортному 
кредиту - экспорттық кредит бо йын ша тəуекелді сақ-
тан ды ру өтемінен бас тарту

отказ в требовании - талапты орындаудан бас тарту
отказ в удовлетворении иска - қуынымды қа на ғат тан-
ды рудан бас тарту

отказ добровольный - ерікті түрде бас тарту
отказ завещательный - өсиет ету бойынша бас тарту
отказ категорический - үзілді-кесілді бас тарту
отказ мотивированный - уəжді бас тарту
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отказ необоснованный - негізсіз бас тарту
отказ обоснованный - негізді бас тарту
отказ застраховать риск - тəуекелді сақтандырудан 
бас тарту

отказ оплатить чек - чекті төлеуден бас тарту
отказ от активов - активтерден бас тарту
отказ от акцепта - акцептен бас тарту (төлемшінің 
өзіне ұсынылған есеп айырысу құжаттарын төлеуге 
құжат жүзінде ресімделген келіспеуі)

отказ от акцепто вания - акцептеуден бас тарту
отказ от акцепто вания векселя - вексельді акцептеу-
ден бас тарту

отказ от внесения записи в реестр - тізілімге жазу 
енгізуден бас тарту

отказ от возмещения - өтеуден бас тарту
отказ от всех притязаний - барлық кінəрат-талаптан 
бас тарту

отказ от выделен ных ценных бумаг - бөлін ген баға-
лы қағаздардан бас тарту

отказ от вызова ответчика в суд - жауапкерді сотқа 
шақырудан бас тарту

отказ от выполнения кон тракта или погашения 
долга - келісімшартты орындаудан немесе борышты 
өтеуден бас тарту

отказ от выполнения обязательств - міндеттемелерді 
орындаудан бас тарту

отказ от выполнения соглашения - келісімді орын-
дау дан 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 оплаты чека в связи с нехваткой средств на 
счете - шотта қаражаттың же тіс пе уіне байланысты 
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 погашения коммерческой бумаги путем не-
платежа - төлемеу жолымен коммерциялық қағазды 
өтеуден бас тарту

отказ от погашения коммерческой бумаги путем от-
каза от акцепта - акцептен бас тарту жолымен ком-
мер ция лық қағазды өтеуден бас тарту

отказ от подписки - жазылымнан бас тарту
отказ от подтверж дения - қуаттаудан бас тарту
отказ от политики экономических блокад - эко но ми-
ка лық құрсау саясатынан бас тарту

отказ от посредников в финансах - қаржы да ғы дел-
далдардан бас тарту

отказ от права - құқықтан бас тарту
отказ от права на возмещение - орнын толтыру құ қы-
ғы нан бас тарту

отказ от права на имущество - мүлікке деген құ қық-
тан бас тарту

отказ от права регресса - кері талап құқы ғы нан бас 
тарту

отказ от права собственности - меншік құқы ғынан 
бас тарту 

отказ от предложения - ұсыныстан бас тарту
отказ от прежнего решения - бұрынғы ше шім нен бас 
тарту

отказ от пре мии - сыйлықақыдан бас тарту
отказ от пре мии при биржевых сделках на срок - 
биржалық мерзімдік мəмілелердегі 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 век селя - вексельге нара зы лықтан 
бас тарту

отказ от собственности - меншіктен бас тарту
отказ от соглашения - келісімнен бас тарту
отказ от товара в пользу государства - тауардан мем-
лекет пайдасына бас тарту

отказ от требования - талап етуден бас тарту
отказ от требования дивиденда - дивидендті талап 
етуден бас тарту

отказ от уплаты государственного долга - мемлекет-
тік 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 плательщика в оплате платежного документа 
- төлемшінің төлем құжатын тө леу ден бас тартуы

отказ предоставить кредит - кредит беруден бас тарту
отказ принять поставку ценных бумаг вследствие 
неправильного их оформ ления - ба ға лы қа ғаз дар-
дың дұрыс ресімделмеуі салдарынан олар дың жет кі-
зі лі мі нен бас тарту

отказ произвести пла теж - төлем төлеуден бас тарту
отказать в ходатайстве - қузау өтінішін қа был дау дан 
бас тарту

отказаться от золотого стандарта - алтын стандарты-
нан бас тарту

отказаться от опциона - опционнан бас тарту
отказник - бас тартушы
отказное письмо - бас тарту хаты
“отказной” - “бас тартушылық” (наразылық, төлемді 
танымау туралы мəлімдеме)
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отказывать в акцепте векселя - вексельдің акцеп ті сі-
нен бас тарту

отказывать в выдаче кре дита - кредит беруден бас 
тарту

отказывать в платеже - төлемнен бас тарту
отказываться от акцептования - акцептеуден бас тарту
отказываться от акцептования векселя - вексельді 
акцептеуден бас тарту

отказываться от залога - кепілзаттан бас тарту
отказываться от имущества в пользу страховщика - 
сақтандырушының пайдасына мүліктен бас тарту

отказываться от кредита - кредиттен бас тарту
отказываться от облига ций - облигациялардан бас 
тарту

отказываться от обязательств(а) - міндет те ме(лер)
ден бас тарту

отказываться от платежа - төлемнен бас тарту
отказываться от прав на заложенное имущество - 
кепілге салынған мүлік құқығынан бас тарту

отказываться от права - құқықтан бас тарту
отказываться от права регресса - кері талап құқы ғы-
нан бас тарту

отказываться от сделки - мəміледен бас тарту
отказываться от уплаты долга - борышты төлеуден 
бас тарту

откат - шегінім, қайтарым (мемлекеттік тапсырыс 
бойынша жұмыстарды орындауға бөлінетін ақ ша-
лай қаражаттың тапсырысты орындаушының осы 
тапсырысты алғаны үшін алғыс ретінде жұмысты 
мем ле кет тік органның басшысы арқылы тапсырыс 
берушіге қайтаратын бөлігі) 

откачка прибыли - пайданы айдау (1. пайданы айна-
лыстан алу арқылы қолма-қол ақшаға айналдыру; 
2. “ұзын жайғасымды” сату немесе “қысқа жай ға-
сым ды” өтеу, яғни материалға айналдыру)

“откинуться назад” - “артқа серпілу”, “ше гін шек теу” 
(үкіметтің нарық жұмысына араласуды бастардың 
алдында əрекет етпей, абайлау, аңысын аңдау кезеңі)

откладывание в долгий ящик - кейінге қал ды ра беру 
(сиыр құйымшықтату, ұзын ар қан, кең тұсауға салу)

откладывания на черный день - қиын-қыс тау күнге 
сақтап қою

откладывать - кейінге қалдыру, кешіктіру
откладывать в долгий ящик - кейінге ысыра беру 

(сиыр құйымшықтату, ұзын арқан, кең тұсауға салу) 
откладывать деньги - ақшаны сақтап қою, ақша жинау
откладывать деньги на черный день - қиын-қыстау 
күнге ақша қалдыру, қиын-қыстау күнге ақша жинау

откладывать на черный день - қиын-қыстау күнге 
қалдыру

откладывать некото рую сумму - біраз сома жинау 
(қалдыру)

откладывать платеж - төлемді кейінге қалдыру
откладывать про запас - қорға қалдыру
отклонение - 1) ауытқу (жоспарлы жəне нақ ты нə ти-
же лер арасындағы айырма); 2) қа был дамау, кейінге 
қал дыру

отклонение бюджетное - бюджеттік ауытқу
отклонение в учете - есептегі ауытқу
отклонение валютного курса от среднего уровня - 
валюта бағамының орташа дең гей ден ауытқуы

отклонение вето - тыйымды қабылдамай тас тау
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 стан-
дарттан ауытқуы

отклонение количественное - мөлшерден ауытқу
отклонение контртребования - қарсы талапты қабыл-
дамау 

отклонение кредитной заявки - кредит өтінімін қа-
был дамау

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 мөл шер-
ле меден ауытқу

отклонение от установленной нормы - белгі ленген 
нормадан ауытқу

отклонение относительное - салыстырмалы ауытқу
отклонение предложения - ұсынысты қабыл дамау
отклонение претензии - кінəрат-талапты қа былдамау
отклонение производственных мощностей от нормы 

- өндірістік қуаттардың нормадан ауытқуы
отклонение просьбы - өтінішті қабылдамау
отклонение протеста - наразылықты қабыл дамау
отклонение требования - талапты қабылдамау
отклонение требования истца - қуынушының талап-
тарын қабылдамау

отклонение ходатайства - қузау арызды қабылдамау
отклонение цен - бағаның ауытқуы
отклонение цены от номинала на 10 пунк тов в обе 
стороны - бағаның атаулы құннан екі жаққа 10 бай-
на ға ауытқуы

отклонение цены от стоимости - бағаның құннан 
ауытқуы 

отклоненная за явка на получение ссуды - несие алу-
ға берілген қабылданбаған өтінім

отклоненный акцепт - қабылданбаған акцепт
отклонить запрос о ссуде - несие туралы сұрау салуды 
қабылдамай тастау

отклонить иск - талапты (қуынымды) қабылдамай 
тастау
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отклонить оферту - офертаны қабылдамай тастау 
(оференттің ұсынысын қабылдаудан бас тарту)

отклонять - қабылдамай тастау
отклоняющийся от принятой технологии - қабыл-
дан ған технологиядан ауытқушы

откорректирован ная база банка - банктің түзетілген 
базасы

откорректирован ная капитальная база банка - 
банк тің түзетілген капиталдық базасы

откорректировать информацию о клиентах - тапсы-
рыскерлер туралы ақпаратқа түзету енгізу

открывать - ашу (мыс., банкте шот ашу)
открывать аккредитив - аккредитив ашу
открывать биржу с ро стом цен по сравнению с 
прош лым закрытием биржи - бир жа ның өткендегі 
жабылуымен са лыс тыр ған да бағаның өсуіне байла-
нысты биржаны ашу

открывать депозит - депозит ашу
открывать кредит - кредит ашу
открывать отделение - бөлімше ашу
открывать подписку на заем - қарызхатқа жазылысты 
ашу

открывать счет - шот ашу
открывать счет в банке - банкіде шот ашу
откры вать филиал - филиал ашу
открывать чек - чек ашу
открывающийся в определенное вре мя замок - бел-
гі лі бір уақытта ашылатын құлып (банк сейфтері мен 
сақтау орындары жаб дық та ла тын құрылғы)

“открыт для покупки” - “сатып алу үшін ашық” (кре-
дит тік желі сомасының пай да ла ныл ма ған қалдығы)

открытая акционерная компания - ашық акцио нер-
лік компания

открытая валютная позиция - ашық ва лю  та лық жай-
ға сым, ашық валюталық айқындама

открытая закладная - ашық кепілхат
“открытая инфляция” - “ашық инфляция” 
открытая ипотека - ашық ипотека
открытая кредитная линия - ашылған кредит желісі
“открытая” облигация - “ашық” облигация
открытая подписка - ашық жазылыс
открытая подписка на акции - акцияларға ашық жа-
зылыс

открытая позиция - ашық жайғасым, ашық айқындама
открытая позиция на бирже - биржадағы ашық жай-
ғасым

открытая процентная позиция - ашық па йыз дық 
жай  ғасым

открытая публикация о сделке с ценными бумагами 
- бағалы қағаздармен жасалған мəміле туралы ашық 
жарияланым

“открытая” сделка - “ашық” мəміле
открытая товарная биржа - ашық тауар биржасы
открытая экономика - ашық экономика (басқа елдер-
ден тауарлар мен ка пи тал дар дың келуі үшін өзі нің 
шекарасын ашқан жəне өз тауарлары мен көр се те-
тін қыз мет те рін басқа елдерге еркін шығаратын 
мем  ле  кет тің экономикасы)

открытая экономическая система - ашық эконо ми ка-
лық жүйе

открытие аккредитива - аккредитивтің ашылуы
открытие аккредитива в банке - банкте аккредитив 
ашу

открытие аккредитива на имя - атына аккредитив ашу
открытие аккредитива на сумму - сомаға аккредитив 
ашу

открытие аккредитива приказу - бұйрыққа аккреди-
тив ашу 

открытие аукциона - аукцион ашу
открытие банковского счета - банк шотын ашу
открытие биржи - биржаның ашылуы
открытие бухгалтерских счетов - бух гал тер лік шот-
тар ашу (бухгалтерлік шотқа атау беру рəсімі)

открытие бюджетных кредитов - бюджет несиесін ашу
открытие валютного счета - валюталық шот ашу
открытие депозита - депозиттің ашылуы
открытие длинной по зиции путем покупки опциона 

- опционды сатып алу жолымен ұзын жайғасымның 
ашылуы

открытие документарного аккреди тива - құжат та ма-
лық аккредитивтің ашылуы

открытие короткой пози ции путем продажи опцио-
на - опционды сату жолымен қысқа жайғасымның 
ашылуы

открытие кредита - несие ашу, кредит ашу (клиентке 
банк мекемелерінен несие шартымен ақшалай қа ра-
жат алу құқығын беру)

открытие кредит ной линии - кредит желісінің ашылуы
открытие подписки на акции - акцияларға жазылым-
ды 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 
открытое акционерное общество - ашық акционерлік 
қоғам

открытое акционирование - ашық акционерлеу
открытое для пуб лики предложение акций - акция-
лар дың көпшілік үшін ашық ұсынысы

открытое для публики предложение ценной бумаги 
- бағалы қағаздардың көпшілік үшін ашық ұсынысы

открытое для публики предложение ценных бумаг 
по подписке - бағалы қағаздардың жазылыс бойын-
ша көпшілік үшін ашық ұсынысы

открытое предложение - ашық ұсыныс
открытое распоряжение брокеру - делдалға берілетін 
ашық өкім

открытое соглашение о про даже ценных бумаг с об-
ратным вы купом - бағалы қағаздарды кері өтеуін 
төлеп алумен сату туралы ашық келісім
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открытость - жариялылық, ашықтық
открытость банковской деятельности - банк қыз ме-
ті нің ашықтығы

открытость информации - ақпараттың ашықтығы, 
ақпараттың жариялылығы

открытые источники информации - ашық ақпарат 
көздері

открытые контракты - ашық келісімшарттар
открытые резервы - ашық сақтық қорлар (қаржы 
есептемесінде көрсетілетін сақтық қорлар)

открытые резервы банка - банктің ашық сақтық 
қорлары

открытые торги - ашық сауда-саттық
открытые факторные операции - ашық факторлық 
операциялар

открытый - ашық (мыс., банктегі шот)
открытый аккредитив - ашық аккредитив
открытый биржевой контракт - ашық бир жа лық 
келісімшарт

открытый депозит - ашық депозит
открытый дисконт ный рынок - ашық дисконттық 
нарық

открытый заем - ашық қарызхат (жазылыс əлі аяқ-
тал ма ған қарызхат)

открытый инвестиционный паевой фонд - ашық 
инвестициялық үлеспұл қоры

открытый инвестиционный трест - ашық инвести-
ция лық трест

открытый инвестиционный фонд - ашық инвести-
ция лық қор

открытый интерес - ашық мүдде (мерзімі өтпеген 
орындалмаған сыйлықақылы шарттардың белгілі 
бір уақыттағы саны)

открытый “книжный” счет - ашық “кітап” шоты
открытый контракт - ашық келісімшарт
открытый кредит - ашық кредит, ашық несие 

(1. жет кі зу ші өзі сенген клиентке ұсынатын шек-
теу сіз несие; 2. банк пен тұрақты клиент ара сын-
да ғы уағ да лас тық, ол клиенттің өз банкінен басқа 
банкіден чек бойынша белгілі бір сомаға дейін қолма-
қол ақша алуына мүмкіндік береді)

“открытый” лизинг - “ашық” лизинг
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 (қатысушылардың 
саны шектеусіз)

открытый рынок краткосрочного капитала - қысқа 
мерзімді капиталдың ашық нарығы

открытый слип - ашық слип (сақтандырудың негізгі 
шарттары мазмұндалған, сақ тан ды ру ды орналас ты-
ру жүріп жатқаны ай тыл ған сақтандыру құ жа ты)

открытый способ учета ценных бумаг - ба ға лы қа ғаз-
дар ды есепке алудың ашық тəсілі

открытый способ хранения ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды сақтаудың ашық тəсілі

открытый счет - ашық шот (сатып алушы мен сату-
шы арасындағы есеп айырысу-несие қатынастары 
нысандарының бірі)

открытый счет безопасного хранения цен но с тей в 
банке - банктегі құндылықтарды қа уіп сіз сақтаудың 
ашық шоты

открытый факторинг - ашық факторинг
открытый фонд - ашық қор (əлеуетті қа ты су шы ла-
рының саны шектеусіз қор)

открытый чартер - ашық чартер
открытый чек - ашық чек
открыть аккредитив - аккредитив ашу
“открыть ордер” - “ордер ашу”
открыть позицию - жайғасымды ашу
открыть счет - шот ашу
открыть счет в банке - банкіде шот ашу
откуп - өтеуін төлеп алу, қайта сатып алу, түгел сатып 
алу (бұрын сатылған фью черс тік келісімшарт бо-
йынша мін дет те ме лер ді кері сатып алу жолымен 
тоқтату)

откуп налогов - салықтарды өтеу
откупаться - өтеуін төлеп алу
“откупить маржу” - “маржаны түгел сатып алу” (бир-
жада)

откупленный - өтеуі төленіп алынған
откупная система - өтеуін төлеп алу жүйесі
откупщик - өтеуін төлеп алушы
отлив - азаю, кему, жылыстау
отлив валюты - валютаның кемуі 
отлив денег - ақшаның ағылуы
отлив денежной массы - ақша жиынының кемуі
отлив денежных ресур сов из кредитно-финансовых 
инсти тутов на неорганизованный рынок ссудного 
капитала - ақша ресурстарының кредит-қар жы инс-
титуттарынан несие капиталының ұйым дас ты рыл ма-
ған нарығына ағылуы

отлив золота - алтынның кемуі, алтынның жылыстауы
отлив золота из страны - алтынның елден ағылуы
отлив капитала - капиталдың кемуі 
отлив наличных денег - қолма-қол ақшаның кемуі
отлив средств финансовых посредников - қар жы 
делдалдары қаражатының ағылуы (қар жы инсти-
туттарында инвестицияның азайтылуы себепті де-
по зит тер дің қыс қа руы)

“отливка” - “құйма” (кез келген мəнетті біл ді ретін 
жаргон сөз)

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 кре дит - кейінге қалдырылған кредит
отложенный налог - кейінге қалдырылған салық
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отложенный спрос - кейінге қалдырылған сұраныс
отложенный фонд - кейінге қалдырылған қор
отмена - күшін жою
отмена авторизации - авторландырудың кү шін жою
отмена ва лютного контроля - валюталық бақылаудың 
күшін жою

отмена валютных ограничений - валюталық шек теу-
лер дің күшін жою

отмена доверенности - сенімхаттың күшін жою
отмена заказа - тапсырыстың күшін жою
отмена закона - заңның күшін жою
отмена запрещения - тыйым салудың күшін жою
отмена золо того стандарта - алтын стандар ты ның кү-
шін 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 салы ғы ның күшін 
жою

отмена налоговых льгот - салық жеңіл дік те рін алып 
тастау

отмена НДС - қосылған құн салығын жою
отмена ограничений на обмен валюты - валюта 
айыр бастауға шектеулерді жою

отмена патента - патентті жою
отмена пошлины - баж алымын жою
отмена привилегий - артықшылықтарды жою
отмена приговора - үкімнің күшін жою 
отмена приказа - бұйрықты алып тастау
отмена распоряжения - өкімнің күшін жою
отмена решения - шешімнің күшін жою
отмена решения суда - сот шешімінің кү шін жою
отмена санкции - ықпалшараның күшін жою
отмена свободной чеканки металла - металды еркін 
шекудің күшін жою

отмена сделки - мəміленің күшін жою
отмена указа - жарлықтың күшін жою
отменить - күшін жою
отметка - 1) белгілеу, белгі; 2) бағалау
отметка контрольная - бақылау белгісі
отметка “нет покрытия” - “өтелген жоқ” деген бел гі 

(банктің төленбеген чекке соққан белгісі, чек бе ру-
ші нің шотында қаражаты жоқ деген мағынаны 
білдіреді)

отметка о происхождении - шығу тегі туралы белгі
отметка о регистрации - тіркеу туралы белгі
отметка об оформлении - ресімдеу туралы белгі (ке-
ден органының кедендік ресімдеудің орындалғанын 
куəландыруы)

отметка “подлежит оплате по указанию” - “нұсқау 
бойынша төленуге тиіс” деген белгі, “көрсету бо-
йынша төленуге тиіс” деген белгі (вексельде ре ми-
тент тің есімі көрсетілген жəне оны басқа біреуге 
та быс тау ға шектеу жоқ дегенді білдіреді)

отмечать на обороте - сыртқы бетке белгі соғу
отмывание денег - ақшаның ізін жасыру, ақ ша ның 
ағы луы, ақшаның жылыстауы (заң сыз жолмен та-
был ған ақшамен байланысты операциялар, мұндай 
ақша жақсы ата ғы бар шетелдік банктерде не 
валютасы тұ рақ ты елдерде орналасқан банктерде 
сақ та ла ды)

отмывание денежных средств или иного имуще-
ства, приобретенных незаконным путем - заңсыз 
жолмен табылған ақшалай қа ра жат тың немесе өз ге-
дей мүліктің ізін жасыру 

отмывание не законных денежных средств - заңсыз 
ақшалай қаражаттың жылыстауы (ізін жасыру)

отмывание незаконных фондов - заңсыз қорлардың 
ізін жасыру

отмывание облигаций - облигациялардың ізін жасыру
отмывать деньги - ақшаның ізін жасыру
отмытые деньги - жылыстаған ақша
отнесение на задолженность - берешекке жатқызу
отнесение на издержки - шығынға жатқызу
отнесение на счет капитальных затрат - күрделі шы-
ғын есебіне жатқызу

отнесение платежа к определенному долгу - төлемді 
белгілі бір борышқа жатқызу

отнесение расходов на чей-либо счет - шығысты бі-
реу дің есебіне аудару

отнести в дебет счета - шоттың дебетіне жатқызу
относительная величина - салыстырмалы шама
относительная величина уровня экономического 
развития - экономикалық даму деңгейінің салыстыр-
малы шамасы

относительная процентная ставка - салыс тырмалы 
пайыздық мөлшерлеме

относительная стоимость - салыстырмалы баға
относительная цена - бағаның салыстырмалы өзгеруі
относительные из менения цен - валюта ба ға мы ның 
салыстырмалы өзгеруі

относительный ва лютный курс - салыстырмалы ва-
люта бағамы

относительный показатель - салыстырмалы көрсеткіш
относительный статистический показатель - салыс-
тырмалы статистикалық көрсеткіш

относить на дебет счета - шоттың дебетіне жатқызу
относить на издержки - шығынға жатқызу
от носить на счет - шотқа жатқызу
относить платеж в погаше ние долга - тө лем ді бо-
рыш тың өтеміне жатқызу

отношение - 1) көзқарас (жеке адамның эко но ми ка лық 
үдерісті немесе идеяны білімге сүйеніп қалыптасқан 
тұрақты жағымды немесе жағымсыз бағалауы); 
2) қатынас (1. екі не одан көп тұлғаның кез келген 
қыз мет түрін жүргізу кезінде өндірістік үде ріс тегі 
өзара іс-қимылы; 2. екі шаманың, санның қатынасы)

отношение акционерного капитала к обшей сумме 
активов - акционерлік капиталдың активтердің жал-
пы жиынтығына қатынасы
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отношение акционерного капитала к суммарным 
активам - акционерлік капиталдың жиынтық актив-
терге қатынасы

отношение внешнего долга к объему экспорта - 
сырт қы борыштың экспорттың көлеміне қатынасы

отноше ние годового объема продаж компа нии к 
средней стоимости ее основ ных фондов - ком па-
ния ның жылдық сату көлемінің оның негізгі қор ла-
ры ның орташа құнына қатынасы 

отношение годового объема продаж компании к сто-
имости ее основных фондов - компанияның жыл-
дық сату көлемінің оның негізгі қорларының құнына 
қатынасы

отношение диви денда к курсу - дивидендтің бағамға 
қатынасы

отношение долгосрочной задолженности к собствен-
ному капиталу - ұзақ мерзімді берешектің меншікті 
капиталға қатынасы

отношение долгосрочных заимствований к суммар-
ной капитализации компании - ұзақ мерзімді өзара 
қарыз алысудың компанияның қосындылы капитал-
дануына қатынасы

отношение дохода к издержкам - кірістің шығысқа 
қатынасы

отношение задол женности к доходу - бере шек тің та-
быс қа қатынасы

отношение задол женности к собственному капиталу 
- берешектің меншікті капиталға қатынасы

отношение заемных средств к собственным сред-
ствам компании - қарыз қаражатының ком панияның 
өз меншігіндегі қаражатқа қатынасы

отношение затрат и результатов - шығын мен нə ти-
же нің қатынасы

отношение затрат к доходу - шығынның табысқа қа-
ты насы

отношение инвестированного капитала к объему 
продаж - инвестицияланған ка пи тал дың сатылым кө-
ле мі не қатынасы

отношение капитала к активам - капиталдың актив-
терге қатынасы

отношение капитала к стоимости выпускаемой про-
дукции - капиталдың шығарылатын өнімнің құнына 
қатынасы

отношение кассовых активов банка к депозитам - 
банкінің кассалық активтерінің депозитке қатынасы

отношение ко ротких нестандартных продаж к 
об щей сумме нестандартных продаж на Нью-
Йоркской фондовой бирже - қыс қа бейстандарт 
са ту дың Нью-Йорк қор бир  жа  сын  да  ғы бейстандарт 
сату сомасына қатынасы

отношение ко ротких продаж членов биржи ко всем 
коротким продажам - биржа мү ше ле рі нің қысқа са-
туы ның барлық қыс қа сатуға қатынасы (нарық үр ді-
сі нің көрсеткіші)

отношение ликвидности фирмы к сумме долговых 
обяза тельств - фирма өтім ді лі гі нің борышкерлік 
мін дет те мелердің сомасына қатынасы

отношение ликвидных средств и краткосрочной 
задолженности - өтімді қаражат пен қысқа мерзімді 
бе ре шек тің қатынасы

отношение ликвидных средств к те кущим обяза-
тельствам - өтімді қаражаттың ағым да ғы мін дет те-
ме лер ге қатынасы

отношение ликвидных ста тей баланса банка к депо-
зитам - банк теңгерімі өтімді бап та ры ның депозитке 
қатынасы

отношение ликвидных статей баланса к депозитам 
- теңгерімнің өтімділік баптарының депозиттерге 
қатынасы

отношение меновое - айырбас қатынасы
отношение наличности к депозитам - қолма-қол ақ-
ша ның депозиттерге қатынасы

отношение оборотного капитала к крат косрочным 
обязательствам - айналым ка пи та лы ның қысқа мер-
зім ді мін дет те ме лер ге қатынасы

отношение оборотных активов ко всему заемному 
капиталу - айналым активтерінің бүкіл қарыз капи-
талына қатынасы

отношение общей суммы задолженности к собствен-
ному капиталу - берешектің жалпы сомасының мен-
шік ті капиталға қатынасы

отношение объема сделок с конкретным видом 
акций в течение года к общей сумме акций в 
обраще нии - акциялардың нақты түрімен жасалатын 
мə мі ле нің бір жыл ішіндегі көлемінің айналыстағы 
ак ция лар дың жалпы сомасына қатынасы

отношение опционов “пут” к опционам “колл” на 
данную цен ную бумагу - “пут” опциондардың осы 
ба ға лы қағазға “кол” опциондарға қатынасы

отношение прибыли к активам - пайданың активтер-
ге қатынасы

отношение прибыли на одну акцию к ее рыночной 
цене - бір акцияға шаққандағы пай да ның оның на-
рық тық бағасына қатынасы

отношение продаж к дебиторской за дол жен но  сти - 
сатудың дебиторлық берешекке қатынасы

отношение процентное - пайыздық қатынас
отношение расходов ак ционеров взаимного фонда 
к общей сумме капиталовложений - өзара қа рыз 
қоры акционерлері шығысының күрделі жұм са лым-
ның жалпы сомасына қатынасы 

отно шение резервов к обязательствам - сақ тық қор-
лар дың міндеттемелерге қатынасы

отношение рыночной цены акции к доходу от одной 
акции - акцияның нарықтық ба ға сы ның бір акциядан 
алынған табысқа қатынасы

отношение ры ночной цены акции к доходу по ней за 
последний год в расчете на одну акцию - акцияның 
нарықтық бағасының соң ғы жылы ол бойынша бір 
ак ция ға шақ қан да алынған табысқа қатынасы

отношение рыночной цены акции к ее бухгалтерской 
оценке - акцияның нарықтық бағасының оның бух гал-
тер лік бағалауына қатынасы (активтердің мін дет те-
ме лер ді шегеріп тастағандағы сомасы бойынша)
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отношение ры ночной цены акции к ее пер во на  чаль-
ной стоимости - акцияның на рық тық бағасының 
оның бастапқы құнына қатынасы

отношение рыночной це ны акции к номиналу - ак-
ция ның нарықтық бағасының атаулы құнға қатынасы

отношение ры ночной цены акции компании к ее 
чистой прибыли в расчете на одну акцию - компа-
ния акциясының нарықтық бағасының оның бір ак-
ция ға шаққандағы таза пайдасына қатынасы

отношение собственного ка питала к общей сумме 
активов - меншікті капиталдың активтердің жалпы 
сомасына қатынасы

отношение собствен ного капитала компании к об-
шей сумме активов - компанияның меншікті ка пи та-
лы ның активтердің жалпы сомасына қатынасы

отношение собственных и заемных средств - мен-
шік ті жəне қарыз қаражатының қатынасы

отношение собственных средств банка к активам, 
взвешен ным в соответствии с уровнем риска 
- банк тер дің меншікті қа ра жа ты ның тəуекелдің (қа-
тер дің) дең  ге  йі не сəйкес безбенделген активтерге 
қатынасы

отношение ссуды к стоимости имущества - несиенің 
мүлік құнына қатынасы

отно шение стоимости обеспечения к раз меру ссуды - 
қамтамасыз ету құнының несие мөл ше рі не қатынасы

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

отношение суммарных обязательств компании к ее 
суммарным активам - ком па ния ның жиынтық мін-
дет те ме ле рі нің оның жиын тық активтеріне қатынасы

отношение суммы банковских ссуд к депозитам - 
банк несиесі сомасының депозиттерге қатынасы

отношение суммы денег к доходу - ақша со ма сының 
табысқа қатынасы

отношение суммы депозитов к наличности - депо-
зиттер 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 
бү кіл шығарылымға қатынасы

отношение суммы ссуд к депозитам - несиелер жиын-
ты ғының депозиттерге қатынасы

отношение текущих акти вов к обязательствам - 
ағым дағы активтердің мін дет те ме лер ге қатынасы

отношение текущих активов компании за вычетом 
запа сов и незавершенного производства к теку-
щим пассивам - ком па ния ның босалқы қорлар мен 
аяқ тал ған өндірісті ше ге ріп тастағанда ағымдағы ак-
тив те рі нің ағым дағы пассивтерге қатынасы

отношение текущих активов компании к текущим 
пассивам - компанияның ағым да ғы активтерінің 
ағым да ғы пассивтерге қатынасы

отношение фондированного долга к чистому 
оборот ному капиталу - қорландырылған бо рыш тың 
таза айналым капиталына қатынасы

отношение цена-прибыль - баға-пайда қа ты на сы (қор 
нарығының компания акцияларын бағалау көр сет-
кіші)

отношение цены акции к доходу - акция ба ға сы ның 
табысқа қатынасы

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

отношение цены к эффективности - бағаның тиім ді-
лік ке қатынасы

отношение чистой прибыли к цене акции - таза пай-
да ның акция бағасына қатынасы

отношения биржевые - биржалык қарым-қатынас
отношения валютно-финансовые - валюта лық-қар-
жы лық қатынастар

отношения валютные - валюталық қарым-қатынас
отношения взаимные - өзара қатынастар
отношения взаимовыгодного сотрудничества - өзара 
тиімді ынтымақтастық қа ты нас тар

отношения взаимовыгодные - өзара тиімді қатынастар
отношения взаимопонимания - өзара тү сі ніс тік қаты-
настар

отношения двусторонние - екі жақты қарым-қатынас
отношения денежные - ақша қатынастары
отношения заемщика и кредитора - қарызгер мен не-
сиегер арасындағы қатынастар

отношения имущественные - мүліктік қа рым-қатынас
отношения контрактные - келісімшарттық қарым-
қатынас

отношения корреспондентские - корреспон денттік 
қарым-қатынас

отношения кредитно-денежные - кредит-ақша 
қарым-қатынасы

отношения кредитные - кредиттік қарым-қатынас
отношения межгосударственные - мемлекет аралық 
қарым-қатынас

отношения междепозитарийные - депозитарий ара-
лық қарым-қатынас

отношения меж ду кредитором и дебитором - несие-
гер 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-кре дит-
тік қарым-қатынас

отношения правовые - құкыктық қарым-қатынас
отношения равноправные - тең құқықты қарым-
қатынас



528ОТН-ОТР

отношения расчетные - есеп айырысу қарым-қатынасы
отношения рыночные - нарықтық қарым-қатынас
отношения с партнерами - серіктестермен қарым-
қатынас

отношения с потребителями - тұтынушы лар мен 
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

отодвигание сроков погашения долга - борышты 
өтеу мерзімін кейіндету

отпечатанные деньги - басылып шыққан ақша
отпочковавшийся фонд - бөлініп шыққан (тар мақ тал-
ған) қор 

отпочкование - бүршіктеу, бүршіктену, бүр шік те ту 
(жаргон сөз: акцияларды өз ак цио нер ле рі арасында 
орайластыра бөлу жолымен ак тив тер ді шашырату 
үшін қол да ны ла тын əдіс)

отпочкование новой компании от существующей 
- жаңа компанияның қазіргі компаниядан бөлініп 
шығуы 

отправитель - жөнелтуші
отправитель денег - ақша жөнелтуші
отправитель денежного перевода - ақша аударымын 
жөнелтуші

отправка денежных пе реводов телеграфом - ақша 
аударымын телеграфпен жөнелту

отправленные деньги - жөнелтілген ақша
отправная цена - жөнелту бағасы, жөнелтім бағасы
отправная цена - жөнелтім бағасы
отпугивание акул - жыртқыштарды үркіту (ком па ния-
лар дың жұтылудан құтылу мақсатымен қол да на-
тын шаралары)

отпуск - 1) демалыс (жұмыстағы үзіліс, бар лық жұ-
мыс шы мен қызметшіге жұмыс орны мен орташа 
жалақысы сақталып, жылына бір рет берілетін бос 
уақыт); 2) босату, жіберу

отпуск административный - əкімшілік демалыс
отпуск без сохранения содержания - еңбек ақы сақ-
тал май берілетін демалыс

отпуск внеочередной - кезектен тыс демалыс
отпуск средств - қаражат босату, қаражат бөлу
отпускать цены - бағаны босату
“отпускной клубный счет” - “демалыстық клуб тық 
шот” (қаржы институтының демалыс уақытына 
қа ра жат жинауға арналған депозиттік шоты)

отпускные - демалысақы (демалысқа шық қан да бе рі-
ле тін ақша)

отработка - жұмыспен өтеу
отработка долга - борышты жұмыспен өтеу
отравленная пилюля - уланған дəрі, улы дəрі (1. жұ -
ты лу қауіпі төнген компанияның аман қалу жо лын-

да ғы амалы, тактикасы: бағалы мүлікті дос тас 
фир ма ға не банкіге сатуы; 2. сауда сəтімен жа сал-
ған жағдайда үміткердің акцияларын төмен ба ға-
мен сатып алуға мүмкіндік беретін айырбасталым-
ды опционды бағалы қағаздар шығару)

отражаемое в цене акции право покупателя на по-
лучение дивидендов - акцияның бағасында көр се ті-
ле тін сатып алушының дивидендтер алуға құқығы

отраслевая бюджетная классификация - бюджеттің 
салалық сыныптамасы

отраслевая структура инвестиций - ин вес ти ция лар-
дың салалық құрылымы

отраслевая структура капитальных вложений - күр-
делі жұмсалымның салалық құ ры лымы

отраслевое тарифное соглашение - салалық тарифтік 
келісім

отраслевой банк - салалық банк
отрасли экономики - экономика салалары
отрезать купон - купонды қиып алу
отрицание - теріске шығару
отрицательная величина денежной наличности - 
қолма-қол ақшаның теріс шамасы

отрицательная деловая репутация - іскерлік жаманат 
(компанияның нарықтық бағасы оның таза ак тив-
те рі нің нарықтық ба ға сы ның сомасынан аз болып 
келетін жағдайды сипаттайтын термин) 

отрицательная процентная ставка - теріс па йыздық 
мөлшерлеме

отрицательная разница между активами и обяза-
тельствами банка с соответствующими сроками 
- банкінің активтері мен тиісті мер зім дегі мін дет те-
ме ле рі арасындағы теріс айырма

отрица тельная разность при пересчете де нежной 
суммы из одной валюты в другую - ақшалай со-
маны бір валютадан екінші ва лю та ға қайта есептеу 
ке зін де гі теріс айырма

отрицательная реальная процентная ставка - нақты 
пайыздық теріс мөлшерлеме

отрицательная сверка - теріс салыстыру
отрицательная ставка процента - пайыздың теріс 
мөл шерлемесі

отрицательное ипотечное обязательство - жағымсыз 
ипотекалық міндеттеме

отрицательное мнение в бухгалтерии - бух гал те рия-
да ғы жағымсыз пікір

отрицательное операционное сальдо - теріс опе ра-
ция лық сальдо

отрицательное отношение - теріс көзқарас 
отрицательное число - теріс сан (“минус” белгісімен 
жазылатын сан, бухгалтерлік есепте қызыл сиямен 
жазылады)

“отрицательные инвестиции” - “жағымсыз инвести-
циялар” (капиталдың алынуы) 

отрицательные сбере жения - теріс жинақ ақша 
(тұтыну кредиті бойынша берешектің таза көбеюі)

отрицательный акцепт - теріс акцепт, жа ғым сыз ак-
цепт
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отрицательный денежный поток - ақшаның жа ғым-
сыз ағыны

отрицательный контрактный интерес - ке лі сім шарт-
тық жағымсыз мүдде

отрицательный оборотный капитал - теріс айналым 
капиталы

отрицательный процент - теріс пайыз (1. банк салым-
ды сақтау үшін өндіріп алатын төлемақы; 2. инфля-
ция кезінде бағаның өсуімен қайта өтелетін пайыз)

отрыв дивидендов - дивидендтердің үзілуі
отрыв суши - құрылықтың үзілуі (жер те лі мі нің та-
би ғат құбылысынан туындаған кез келген ығы суы, 
мұ ның өзі меншік құқығына əсер етпейді)

отрыв талонов - талондардың жыртындысы
отрывной - жыртпалы
отрывной листок - жыртпалы парақша
отрывной талон - жыртпалы талон
отрывок - үзінді
отслеживание - ізіне түсу, қадағалау
отслеживание валютно-кредитных или финансовых 
сделок при проверках - тексеру кезінде валюталық-
кредиттік немесе қаржылық мəмілелерді қадағалау

“отслеживание угрозы” - “қатерді қадағалау” 
(жүйенің қауіпсіздігіне қатер төндіруі мүм кін 
жүйелік мəнбірлерді анықтау мақ са ты мен фирма 
жөніндегі аудиторлық есептемелер мен басқа да 
ақпаратты талдау, ба ға лау жəне зерделеу)

отслеживание цен - бағаны қадағалау
отсроченная акция - мерзімі ұзартылған акция, мұр-
сат ана лық акция, мəулеттік акция

отсроченная обыкновенная акция - мерзімі кейінге 
қалдырылған кəдуілгі акция

отсроченная плата - мерзімі ұзартылған тө лем, төлем 
мерзімінің ұзартылуы, мұр са та на лық төлемақы 

отсроченная поставка ценных бумаг - мер зі мі ұзар -
тыл ған бағалы қағаздар жеткізілімі, ба ға лы қа ғаз дар-
дың мұрсатаналық жет кі зі лі мі

отсроченная проводка - мəулеттік өткізбе (жазба)
отсроченная рента - мерзімі ұзартылған рента, мұр-
сат аналық рента

отсроченное налогообложение - салық салу мер зі мі-
нің ұзартылуы

отсроченное обязательство - мəулеттік міндеттеме, 
мерзімі ұзартылған міндеттеме, мұрсатаналық мін-
дет те ме, мерзімі кейінге қалдырылған міндеттеме

отсроченное полу чение денег - ақша алу мерзімін 
кейінге қалдыру

отсроченные дебетовые списа ния - мəулеттік дебет-
тік есептен шығару

отсроченные платежи - мəулеттік төлемдер
отсроченные поставки - мерзімі кейінге қалдырылған 
жеткізілім

отсроченные поступления - мерзімі ұзар тыл ған түсім
отсроченные процентные облигации - мерзімі ұзар-
тыл ған пайыздық облигациялар

отсроченные расходы - мерзімі кейінге қалдырылған 
шығыс

отсроченные спе циальные налоги - мəулет тік арнау-
лы салықтар

отсроченные ссуды - мерзімі ұзартылған несие
отсроченный варрант - мерзімі кейінге қал ды рылған 
варрант

отсроченный - мерзімі ұзартылған, мерзімі кейінге 
қалдырылған

отсроченный аннуитет с единичной премией - мер зі-
мі ұзартылған бір жолғы сый лық ақылы аннуитет

отсроченный дефицит - мəулеттік тапшылық
отсроченный дивиденд - мерзімі кейінге қал ды рылған 
дивиденд

отсроченный договор по периодическим выплатам 
- дүркіндік төлемдер бойынша мер зі мі ұзартылған 
шарт

отсроченный долг - мерзімі кейінге қал ды рыл ған 
борыш

отсроченный налог - мерзімі ұзартылған салық
отсроченный налог на прибыль - пайдаға салынатын 
мерзімі ұзартылған салық

отсроченный платеж - мерзімі кейінге қал ды рыл ған 
төлем

отсроченный подоходный налог - мерзімі кейін де тіл-
ген табыс салығы

отсроченный процент - мерзімі кейінге қал ды рыл ған 
пайыз

отсроченный счет - мерзімі ұзартылған шот
отсрочивать - мерзімін кейінге қалдыру
отсрочивать вы куп ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар-
ды өтеуін төлеп алу мерзімін кейінге қалдыру

отсрочивать об мен денег на металл - ақшаны металға 
айырбастау мерзімін кейінге қалдыру

отсрочивать платеж - төлем мерзімін кейінге қалдыру
отсрочивать сделку - мəміле мерзімін кейінге қалдыру
отсрочка - мерзімін ұзарту, мерзімін ке йін ге қалдыру, 
мұрсат беру, мұрсатана (мін дет те ме ні орындау 
мерзімін неғұрлым кешірек мер зім ге ауыстыру)

отсрочка ассигнований - қаражаттандыруды кейінге 
қалдыру 

отсрочка в уплате долга - борышты төлеуде мер зімді 
ұзарту, борышты төлеуге мəулет беру

отсрочка в уплате кредита - несиені төлеуде мерзімді 
ұзарту, несиені төлеуге мəулет беру

отсрочка внешнего долга - сырткы борыштың мер зі-
мін кейінге қалдыру

отсрочка выкупа ценных бумаг - бағалы қағаздарды 
өтеп 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, 
бюджетке төлемдерді төлеуге мұрсат беру жəне мəу-
лет беру

отсрочка и рассрочка уплаты таможенных плате-
жей - кеден төлемдерін төлеу мер зі мін ұзарту жəне 
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мəу лет беру, кеден тө лем де рін төлеуге мұрсат беру 
жəне мəулет беру

отсрочка исполнения платежных обязательств - 
тө лем міндеттемелерін орындау мер зімін кейінге 
қалдыру

отсрочка исполнения судебного решения - сот ше ші-
мін орындауды кейінге қалдыру 

отсрочка налогов - салықтардың мерзімін ұзарту
отсрочка налоговых платежей - салық тө лем де рі нің 
мерзімін ұзарту

отсрочка начала операций - операциялардың баста-
луын кейінге қалдыру

отсрочка начала торгов ли на бирже - биржада сау да-
ның басталу мерзімін кейінге қалдыру

отсрочка оплаты части долга - борыштың бір бөлігін 
төлеу мерзімін ұзарту

отсрочка от уплаты налогов - салық төлеу мер зімін 
ұзарту

отсрочка платежа - төлем мерзімін кейінге қалдыру
отсрочка платежа за поставленный товар - жет кі зіл-
ген тауар үшін төлем мерзімін кейінге қалдыру

отсрочка платежей по задолженности - берешек бо-
йынша 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 расчета по фондо вой сделке до следую-
щего расчетного периода - қор мəмілесі бойынша 
есеп айырысу мерзімін келесі есеп айырысу кезеңіне 
дейін кейінге қалдыру

отсрочка сделки - мəміле мерзімін кейінге қалдыру
отсрочка уплаты - төлеу мерзімін кейінге қалдыру
отсрочка уплаты налога - салық төлеу мер зі мін ке-
йін ге қалдыру

отставание - артта қалу, кешігу
отставание в экономике - экономикада артта қалу
отставание с выполнением поступающих заказов - 
тү сіп жатқан тапсырыстарды орындауда кейіндеп қалу

отставание технологическое - технологиялық артта 
қалу

отставка - қызметтен кету, қызметті доғару (1. мем ле-
кет тік қызметтен босатылу; 2. офи цер лік құ рам-
да ғы адамдардың, пра пор щик тер дің, мич ман дар дың 
жасына қарай, сырқаттығы, т.б. себептермен əс ке-
ри қызметтен босатылуы; 3. мем ле кет тік құ қық та: 
үкіметтің, оның бас шы сы ның немесе жекелеген ми-
нис трлердің қызметтен кетуі; 4. лауазымды адам-
ның өз қызметін доғаруы)

отставка вынужденная - мəжбүрлі түрде қыз мет тен 
кету

отставка добровольная - ерікті түрде қыз мет тен кету
отставка правительства - үкіметтің қызметті доғаруы
отстаивание интересов - мүдделерін қорғап қалу

отстаивание прав - кұкықтарды қорғау 
отстаивание своей позиции - өз ұстанымын қорғау
отсталость техническая - техникалық артта қалу, тех-
ни калық мешеулік

отсталость технологическая - технологиялық артта 
қалу, технологиялық мешеулік

отсталость экономическая - экономикалық артта 
қалу, экономикалық мешеулік

отстранение - шеттету, кетіру
отстранение от должности - қызметтен шеттету
отстранение от обязанностей - міндеттерден шеттету
отстранение от работы - жұмыстан шеттету
отступление от положений - қағидалардан ауытқу
отступление от правил - ережелерден ауытқу
отступ ление от согласованных цен - келісіл ген баға-
дан шегіну

отступление от традиций - дəстүрлерден ауытқу
отступление от условий контракта - келісім шарт та-
лаптарынан ауытқу

отступное - жол беру ақысы, кеңшілік жасау ақы сы 
(азаматтық құқықта: бір субъект өз мін дет те ме-
ле рін орындаудан босауы үшін екіншісіне беруге тиіс 
ақ ша лай сома немесе мүлік құндылығы; борышқор 
тө леу ден босатылатын ақша сомасы не мүлік құн-
ды лығы)

отступной задаток - шегінбелі кепілақша
отсутствие взаимопонимания - өзара тү сі ніс тіктің 
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 персональ ного обслуживания клиентов 
банка - банк клиенттеріне дербес қызмет көрсетудің 
жоқтығы

отсутствие права голоса - дауыс беру құқығының 
жоқ тығы (акциялар бойынша)

отсутствие права голоса по акциям - акциялар бо-
йынша дауыс беру құқығының жоқтығы 

отсутствие спроса - сұраныстың жоқтығы
отсутствие средств - қаражаттың жоқтығы
отсчет - есептеу (1. санап көрсету, санап өл шеу; 2. бір 
нəр сенің санын көрсету, біткен уа қыт тың, жүріп 
өт кен қашықтықтың өлшемі) 

отток - жылыстау, ағылу, кету, кетіс (1. кему; 2. бірдеңе 
аға тын жер, орын)

отток банковских капиталов - банк капитал дарының 
жылыстауы

отток валюты - валютаның жылыстауы
отток денежных средств - ақшалай қаражат тың жы-
лыстауы
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отток денежных средств с рынка - ақшалай қа ра жат-
тың нарықтан жылыстауы

отток депозитов - депозиттердің жылыстауы
отток кадров - кадрлардың кетісі (елден кетуі)
отток капитала - капиталдың кетісі, ка пи тал дың жы-
лыстауы (шетел қа рыз гер ле рі не бе ріл ген несиенің 
не шетел сатушыларынан нақ ты не қар жы ак тив-
те рін сатып алу үшін пайдаланылған қа ра жат тың 
таза шамасы)

отток капиталов за рубеж - капиталдың шетелге жы-
лыстауы

отток материальных ценностей - материал дық құн-
ды лықтардың жылыстауы

отток наличности - қолма-қол ақшаның жылыстауы
отток прибыли - пайданың жылыстауы
отток средств - қаражаттың жылыстауы
отток финансовых средств - қаржы қаража ты ның жы-
лыстауы

отток фондов - қорлардың ағылуы, қорлардың жылыс-
тауы

отторжение - айыру (1. активті сату арқылы өткізу; 
2. бизнеске қатысудан бас тарту; 3. инвестициялар-
ды алып қою)

отход - ауытқу, кету, шегіну
отход от рыночных реформ - нарықтық реформалар-
дан ауытқу

отход от существующего порядка - қолда ным дағы 
тəртіптен ауытқу

отчеканенный - шекілген, шекіме
отчет - есеп беру, есеп, есептеме (эко но ми ка лық субъек-
ті нің белгілі бір өткен кезеңдегі қыз ме ті туралы бел-
гі лі бір нысанда жа сал ған мəліметтері, деректері)

отчет авансовый - алғытөлемдік есеп беру (есебі 
бе рі ле тін алынған соманың пай да ла ныл ға нын ре-
сім дей тін құжат, оған растаушы құжаттар қоса 
тіркеледі) 

отчет агента - агенттің есеп беруі
отчет администрации - əкімшіліктің есеп беруі
отчет акционеров, не имеющих контрольного паке-
та акций - акциялардың бақылау пакеті жоқ ак цио-
нер лер дің есеп беруі (есептемесі)

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 сче-
тов - қаржы министрлігі үшін шоттардың жай-күйі 
туралы есеп беру 

отчет ежегодный - жылдык 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 - қазнашының есеп беруі
отчет кассира - кассирдің есеп беруі
отчет кассовый - кассалык есептеме
отчет квартальный - тоқсандық есептеме
отчет консолидированный - шоғырландырылған 
есептеме

отчет ликвидационный - таратылу жағда йын дағы 
есептеме

отчет месячный - айлық есептеме
отчет министерства финансов - қаржы ми нистрлігі-
нің есеп беруі (есептемесі) 

отчет на основе персональной ответственно с ти - 
дербес жауапкершілік негізінде есеп беру

отчет Национального бан ка - Ұлттық банктің есеп-
темесі

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 - ақ ша лай қара-
жат 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 қыз ме ті тура-
лы есептеме

отчет о деятельности корпорации - кор по ра ция ның 
қызметі туралы есептеме

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
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отчет о кредитных опера циях - кредит операциялары 
туралы есеп беру

отчет о кредитоспособности - кредитке қа бі лет тілік 
туралы есептеме

отчет о купле-про даже - сатып алу-сату туралы есеп-
теме

отчет о мировом развитии - əлемдік даму туралы 
есептеме (Дүниежүзілік банктің жалпы əлемдік өсу 
мен дамудың қарқыны мен беталысы туралы егжей-
тегжейлі мə лі мет тер келтірілетін жыл сайынғы 
есеп те ме сі) 

отчет о неплатежах по ссудам - несие бойынша тө лен-
бе ген төлем туралы есептеме

отчет о нераспределенных прибылях - бөлінбеген 
пайда туралы есептеме

отчет о платежах - төлемдер туралы есептеме
отчет о платежах по ссудам - несиелер бойынша тө-
лем дер туралы есептеме

отчет о погаше нии 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 тура-
лы есептеме

отчет о принятых мерах - қолданылған шаралар тура-
лы есептеме

отчет о проведении контроля - бақылау жүргізу тура-
лы есептеме

отчет о проверке - тексеру туралы есептеме
отчет о проверке на соответствие - сəйкес келуге тек-
серу туралы есептеме

отчет о проверке права собствен ности - меншік құ-
қы ғын 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 дея-
тельности - қаржы-шаруашылық қызметінің нə ти же-
ле рі туралы есептеме

отчет о снижении затрат - шығынды кеміту туралы 
есептеме

отчет о состоянии запасов - қорлардың жай-күйі тура-
лы есептеме

отчет о состоянии кассы - кассаның жай-күйі туралы 
есептеме

отчет о состоянии ликвидных средств - өтім ді қа ра-
жат тың 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 - ке лі сім-
шарт бойынша қорлардың жай-күйі туралы есептеме

отчет о финансовом положении - қаржы жағ дайы ту-
ралы есептеме

отчет о фондах и их использовании - қорлар жəне 
олар дың пайдаланылуы туралы есептеме

отчет о ходе выполнения контракта - ке лі сім шарт-
тың орындалу барысы туралы есептеме

отчет о ходе выполнения работ - жұмыстың орында-
лу барысы туралы есептеме

отчет об активах и обязательствах - активтер мен 
міндеттемелер туралы есептеме

отчет об издержках - шығын туралы есептеме
отчет об изменениях в акцио нерном капитале - ак-
цио нерлік капиталдағы өзгерістер туралы есептеме

отчет об изменениях финансового положения - қар жы 
жағдайының өзгерістері (өз ге руі) туралы есептеме

отчет об ипотечной ссу де - ипотекалық несие туралы 
есептеме

отчет об исполнении госбюджета - мем ле кет тік бюд-
жет тің атқарылуы туралы есептеме

отчет об исполнении депозитарной операции - де по-
зи та рий лік операцияның орындалуы туралы есептеме

отчет об исполнении сметы - сметаның орындалуы 
туралы есептеме 

отчет об исполь зовании средств - қа ра жат тың пайда-
ланылуы туралы есептеме

отчет об источниках и исполнении средств - қа ра-
жат тың көздері жəне орындалуы туралы есептеме

отчет об источниках средств и их использовании - 
қа ражат көздері жəне оның пайдаланылуы туралы 
есептеме

отчет об итогах - қорытынды туралы есептеме
отчет об итогах работы за год - бір жылғы жұмыс қо-
ры тындылары туралы есептеме

отчет об обраще нии наличных денег - қолма-қол ақ-
ша ның айналысы туралы есептеме

отчет об отношениях с тор говой фирмой - сауда фир-
масымен қарым-қатынас туралы есептеме

отчет об оценке стоимости - құнды бағалау туралы 
есептеме

отчет об ущербе - зиян туралы есептеме
отчет общий - жалпы есептеме
отчет оперативный - оперативтік есептеме
отчет по итогам ревизии - тексеру қорытындысы бо-
йынша есептеме

отчет по текущим операциям - ағымдағы операция-
лар бойынша есептеме

отчет, показываю щий динамику счетов и остатки 
на счетах - шоттардың серпінін жəне шоттардағы 
қал дық тар ды көрсететін есептеме

отчет полугодовой - жартыжылдық есептеме
отчет правительства - үкіметтің есеп беруі
отчет правления директоров - директорлар бас қар ма-
сы ның есеп беруі

отчет предварительный - алдын ала есеп беру
отчет, предписанный уставом - жарғыда ұй ға рылған 
есептеме

отчет председателя - төрағаның есеп беруі
отчет расчетной пала ты - есеп айырысу пала тасының 
есептемесі

отчет ревизионный - тексерістік есептеме
отчет сводный - жиынтық есептеме
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отчет секретный - құпия есептеме
отчет совета директоров - директорлар кеңе сінің есеп 
беруі

отчет совета управляющих Федеральной резерв ной 
системы - Федералдық сақтық қор жүйесінің бас қа-
ру шы лар кеңесінің есептемесі (АҚШ)

отчет статистический - статистикалық есептеме
отчет товарно-денежный - тауар-ақша есептемесі
отчет утвержденный - бекітілген есептеме
отчет финансовый - қаржы есептемесі
отчетная дата - есеп-қисап берілген күн, есеп беру күні
отчетность - есеп-қисап, есептілік (экономикалық 
субъек ті нің өз қызметі туралы мемлекеттік ор ган-
дар ға дүркін-дүркін беретін есебі)

отчетность банка - банктің есеп-қисабы
отчетность бухгалтерская - бухгалтерлік есеп-қи-
сап (шаруашылық жүргізуші субъек ті нің белгілі бір 
кезеңдегі қызметін сипаттайтын құндық эко но ми-
ка лық көрсеткіштері жүйесі)

отчетность бюджетных учреждений - бюд жеттік ме-
ке ме лердің есеп-қисабы

отчетность в банке - банктегі есеп-қисап
отчетность в банке для внешней торговли - сыртқы 
сауда үшін банктегі есеп-қисап

отчетность в сбербанках - жинақ банк те рін де гі есеп-
қисап

отчетность валютная - валюталық есеп-қисап
отчетность ведомственная - идаралық есеп-қисап
отчетность внутренняя - ішкі есеп-қисап
отчетность годовая - жылдық есеп-қисап (ұйым ның 
тапсырыс талаптарына сəйкес жыл сайын жария-
ланып тұратын қаржы есеп-қисабы)

отчетность квартальная - тоқсандық есеп-қисап
отчетность консолидированная - шоғырлан дырылған 
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 мо ни то-
рин гі бойынша есеп-қисап

отчетность по эмиссионным операциям - эмис сия-
лық операциялар бойынша есеп-қисап

отчетность полугодовая - жарты жылдық есеп-қисап
отчетность, представляемая акционерам - акционер-
лерге берілетін 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 ат қа ры-
луы туралы есеп-қисабы

отчетность финансовых органов по государствен-
ным доходам - қаржы органдарының мемлекеттік 
кіріс бойынша есеп-қисабы

отчетный год - есепті жыл
отчетный год банка - банкінің есепті жылы
отчетный доклад - есепті баяндама
отчетный период - есепті кезең, есеп беру кезеңі
отчисление - аударым (қайсыбір сомадан ұс тау немесе 
бөлу)

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 из зарплаты - жалақыдан аударым 
отчисление на уплату налогов - салықтарды өтеуге 
аударым

отчисление от прибыли - пайдадан аударым
отчисление на амортизацию - өтелімге аударым, 
тозымпұлға аударым, амортизацияға аударым

отчисление на уплату налогов - салықтарды төлеуге 
аударым

отчисление от прибыли - пайдадан аударым
отчисления - аударым, аударым жарнасы (кə сіп орын, 
фирма аударатын түрлі тө лем дер)

отчисления амортизационные - то зым пұл дық аударым 
отчисления в бюджет и внебюджетные фонды от 
средств на оплату труда - еңбекақыға арналған қа-
ра жат тан бюджетке жəне бюджеттен тыс қорларға 
аударым

отчисления в пенсионный фонд - зейнетақы қорына 
аударым

отчисления в резервный фонд - сақтық қо ры на ауда-
рым

отчисления в резервы на покрытие потерь - шы ға-
сы ны жабу үшін сақтық қорына аударым

отчисления в страховой фонд - сақтандыру қорына 
аударым

отчисления в фонд государственного социального 
страхования - мемлекеттік əлеу мет тік сақтандыру 
қо ры на аударым

отчисления в фонд обязательного медицинского 
страхования - міндетті медициналық сақ тандыру 
қорына аударым

отчисления в целевые фонды - мақсатты қор ларға 
аударым

отчисления на по гашение долга - борышты өтеуге 
аудару

отчисления на покрытие кре дитных убытков - кре-
дит залалын өтеуге аудару

отчисления на социальное страхование - əлеу меттік 
сақтандыруға аударым

отчисления на социальные нужды - əлеу мет тік мұқ-
таж дар ға 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 - жалақы дан аударым
отчисления от прибыли - пайдадан аударым
отчисления от собственных средств - мен шік ті қа ра-
жат тан аударым

отчисления от страховых платежей в бюджет - бюд-
жетке сақтандыру төлемінен аударым

отчисленная сумма - аударылған сома
отчисления процен тов - пайыздарды аудару
отчитываться - есеп беру
отчуждаемый - иеліктен шығарылатын
отчуждать - иеліктен шығару, иеліктен айыру 
отчуждение - басыбайлы беру; иеліктен айыру, ие лік-
тен шығару, шеттету (азаматтық құ қық та: мүлікті 
басқа адамның меншігіне беру)

отчуждение имущества - мүлікті иеліктен айы ру, мү-
лік тен шеттету

отчуждение принудительное - мəжбүрлі түр де ие лік-
тен айыру

отчуждение собственности - меншікті иелік тен шығару
отчужденный капитал - иеліктен шығарыл ған капитал
оферент / офферент - оферент / офферент (мəміле жа-
сасу жөнінде ұсыныс жасаушы)

оферт / оферта / офферт / офферта - оферт / оферта / 
офферт / офферта (мəміле жасасу жөніндегі ұсыныс)

офис менеджмента и бюджета - менеджмент пен бюд-
жет кеңсесі 

офис фондового бро кера или дилера - қор брокерінің 
немесе дилердің офисі (кеңсесі)

офис-менеджер - офис-менеджер (кеңсенің бүкіл ша-
руа шы лы ғын басқарушы қызметші, яғни өкілеттігі 
кеңейтілген шаруашылық меңгерушісі)

офици альная биржевая котировка - ресми биржалық 
баға белгіленімі

офици альная инвестиционная биржа - ресми ин вес-
ти ция лық биржа

официальная коти ровка - ресми баға белгі ле німі
офици альная котировка товаров - тауар лар дың рес-
ми баға белгіленімі

официальная ликвид ность и запасы иностранной 
валюты в банках - банктердегі ресми өтімділік жəне 
шетел валютасының босалқы қорлары

официальная пе реучетная ставка - ресми қайта есеп-
теу мөлшерлемесі

официальная поддер жка курса национальной валю-
ты - ұлттық валюта бағамын ресми қолдау

официальная поддержка цен госу дар ст вен ных об-
лигаций - мемлекеттік облигациялар бағасын ресми 
қолдау

“официальная помощь развитию” - “дамуға ресми 
көмек”

официальная процентная ставка - ресми пайыздық 
мөлшерлеме

официаль ная процентная ставка по кредитам цен-
трального банка коммерческим банкам - орталық 

бан кі нің коммерциялық банктерге кредиттер бойын-
ша ресми па йыз дық мөлшерлемесі

официальная раз ница между курсами - ба ғам дар 
ара сын дағы ресми айырма

официальная разница между ставками - мөл шер ле-
ме лер арасындағы ресми айырма

официальная ставка дис конта - дисконттың ресми 
мөлшерлемесі

официальная ставка комиссионного вознагражде-
ния - комиссиялық сыйақының ресми мөл шерлемесі

официальная ставка комиссионного вознагражде-
ния бро кера - брокердің ко мис сия лық сыйақысының 
ресми мөлшерлемесі

официальная таблица обмена валют - валюта айыр-
бас таудың ресми кестесі

официальная учетная процентная ставка - ресми 
па йыздық есептік мөлшерлеме

официальная учетная ставка - ресми есептік мөл-
шер леме

официальная учетная ставка центрального банка - 
орталық банктің ресми есептік мөлшерлемесі 

официальная фондовая биржа - ресми қор биржасы
официальная цена - ресми баға
официальная цена покупателя перед закрытием 
биржи - сатып алушының биржа жабылар ал дын да-
ғы ресми бағасы

официальная экономика - ресми экономика (қызметі 
ресми статистикалық ақпарларда көрініс табатын 
экономика бөлігі)

официальная экономическая помощь - ресми эко но-
ми ка лық көмек

официально зарегистри рованная корпорация, не 
имеющая существенных активов и не ведущая 
операций - елеулі активтері жоқ жəне операциялар 
жүр гіз бей тін ресми тіркелген корпорация

официально зарегистри рованный на бирже - биржа-
да ресми тіркелген

официально зарегистриро вать - ресми тіркеу 
официально зарегистриро вать ценные бумаги на 
бирже - биржада бағалы қағаздарды ресми тіркеу 

официально объявленная цена - ресми жа рия ланған 
баға

официальное акцеп тование - ресми акцептеу
официальное заявление - ресми мəлімдеме
официальное извещение о продаже - сату туралы 
ресми хабарлау

официальное извещение о сумме налога - салық со-
масы туралы ресми хабарлау

официальное индексирование - ресми ин декстеу
официальное лицо - ресми адам, ресми тұлға
официаль ное лицо, уполномоченное владельцами 
облигаций неплатежеспособной компании реали-
зовать активы, кото рыми обеспечены данные об-
лигации - төлем төлеуге қабілетсіз облигациялардың 
ие ле рі осы облигациялар қамтамасыз етілген ак тив-
тер ді өткізуге уəкілеттік берген ресми тұлға

официальное место прожива ния - ресми тұр ғылықты 
жері



535 ОФИ-ОФО

официальное мнение - ресми пікір
официальное объявление о банкротстве - банкрот-
тық ты 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 ограни чения спекулятивных сделок 
на срочных биржах - мерзімді биржаларда алып-са-
тар лық мəмілелерді ресми шектеу

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 резервы в иностранной валюте - ше-
тел валютасымен сақталған 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

официальные ЭКЮ - ресми ЭКЮ (Еуропалық ва-
люта жү йесінің өкіметтері шығаратын жəне 
тек ор та лық банктердің арасында ғана айналысқа 
түсетін)

официальный акцепт - ресми акцепт, ресми ризалық
официальный биржевой брокер - ресми биржа брокері
официальный биржевой маклер - ресми биржа 
маклері

официальный брокер - ресми брокер
официальный валютный курс - ресми валюта бағамы
офици альный валютный рынок - ресми валюта 
нарығы

официальный депози тарий - ресми депозитарий
официальный дилер - ресми дилер
официальный документ - ресми құжат
офи циальный ежегодник Лондонской фондовой 
биржи - Лондон қор биржасының ресми жылнамасы

официальный источник информации - ақпараттың 
ресми дерек көзі

официальный курс - ресми бағам
официальный курс на последний день последнего 
месяца года - жылдың соңғы айының соңғы кү нін де-
гі ресми бағам

официальный курс рубля - рубльдің ресми бағамы
официальный курс тенге - теңгенің ресми бағамы
официальный курс ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар-
дың ресми бағамы

официальный курс ценных бумаг на бирже - бир жа-
да ғы бағалы қағаздардың ресми бағамы

официальный курсовой бюллетень биржи - бир жа-
ның ресми бағам бюллетені

официальный маркет-мейкер - ресми маркет-мейкер
официальный обменный курс - ресми айырбас бағамы
официальный орган печати - ресми баспасөз органы
официальный отчет - ресми есеп, ресми есептеме
официальный паритет - ресми бара-барлық (тепе-
теңдік)

официальный право преемник - ресми құқық ми  рас-
қоры

официальный представитель - ресми өкіл
официальный прейску рант - ресми бағанама, ресми 
баға анықтамалығы

официальный резерв золота - алтынның ресми сақ-
тық қоры

официальный рынок - ресми нарық
официальный список цен ных бумаг - бағалы қа ғаз-
дар дың ресми тізімі (Лондон қор биржасында ба ға-
сы белгіленетін)

официальный счет государственного учреждения - 
мемлекеттік мекеменің ресми шоты

официальный управля ющий конкурсной массой - 
конкурстық бұқараны ресми басқарушы

официальный учетный курс - ресми есептік бағам
официальный учетный про цент - ресми есептік пайыз
официальный чек - ресми чек
официальный язык - ресми тіл
“офлайн” - “офлайн” (1. компьютерлік желіні пай да-
ла ну шы ның жұмыс тəртібі; 2. кейіннен орындауға 
болатын мəмілелерді, операцияларды білдіретін 
жаргон)

оформить дубликат - көшірме түпнұсқаны ресімдеу
оформление - ресімдеу (1. бірдеңеге ақырғы, бел гі лен-
ген немесе қажетті нысан беру; 2. барлық қажетті 
ресімдерді сақтап бірдеңеге есептеу)

оформление аккредитива - аккредитивті ресімдеу
оформление акцепта - ризалықты ресімдеу
оформление гарантии - кепілдікті 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 - тапсырыстық хатты 
ресімдеу

оформление заявки - өтінімді ресімдеу
оформление заявления - арызды (өтінішті) ресімдеу
оформление индоссамента - иңдоссаментті рəсімдеу
оформление кредита - кредитті ресімдеу
оформление нотариальное - нотариалдық ресімдеу
оформление передачи прав - құқықтардың табыста-
луын ресімдеу

оформление подписки - жазылымды ресімдеу
оформление разрешения - рұқсат беруді ресімдеу
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оформление расписки - қолхатты ресімдеу
оформление результатов ревизий и проверок - тек се-
ріс тер 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 опе-
рацияларды ресімдеуші

офсет - офсет (тауарлар мен қызметтерді айырбас-
тау ды да, түрлі қызметтер мен жеңілдіктердің 
өте мі не капитал салу мүмкіндігін беруді де көз дей-
тін мəміле)

офсетная операция - офсеттік операция
офсетная сделка - офсеттік мəміле (1. бағалы қағаздар 
мен басқа да қаржы құралдарын сатып алу-сатуды 
көздейтін мəміле; 2. фьючерстік биржада та рап-
тар дың міндеттемелерін тоқтататын мə мі ле; 
3. ашық тауар-фьючерстік биржадағы ке лі сім-
шарт ты сатып алу-сату шартының алдында та-
уар мен ті  ке лей өтемей жасалатын өтемдік мəміле)

оффшор - оффшор (орталығы ел аумағынан тыс жер-
де орналасқан кез келген қаржы ұйы мын көрсету 
үшін қолданылатын термин)

оффшор” банк - “оффшор” банк (негізгі əлемдік қар-
жы орталықтарын, сондай-ақ банк опе ра ция ла ры-
ның кейбір түрлерін сипаттау үшін қолданылатын 
термин: бейрезиденттермен операциялар шетел ва-
лютасымен валюталық шектеусіз жасалады, бейре-
зиденттерге түрлі валюталық жеңілдіктер беріледі, 
олар жергілікті салық төлемейді немесе валюталық 
бақылаудан босатылады) 

оффшорная банковская деятельность - офф шор-
лық банк қызметі, банкінің ел аумағынан тыс қа ры 
қызметі, банкінің оффшорлық қыз ме ті (елден тыс-
қа ры, көбінесе валюта қа ра жа тын тарту үшін 
ымыралы банк заңдары қолданылатын аралдардың 
ау ма ғын да банк операцияларын жүзеге асыру)

оффшорная коммерческая банковская деятель-
ность - банктің оффшорлық ком мер ция лық қызметі

оффшорная компания - оффшорлық компания 
(жеңілдікті немесе салық салынбайтын мəртебесі 
бар аймақта құрылған немесе тіркелген компания)

оффшорное бан ковское отделение - оффшор лық банк 
бөлімшесі

оффшорное банковское учреждение - оффшор лық 
банк мекемесі

оффшорные банковские операции - оффшор лық 
банк операциялары

оффшорные зоны - оффшорлық аймақтар (жеңілдікті 
аймақтар)

оффшорные инвестиционные фонды - оффшорлық 
инвестициялық қорлар (салық жеңілдіктері қол да-
ны ла  тын елде тіркелген)

оффшорные финансовые центры - оффшор лық қар-
жы орталықтары (жеңілдікті қаржы ор та лық та ры)

оффшорные центры - оффшорлық орта лық тар (же-
ңіл дік ті орталықтар)

оффшорные центры по лучения прибыли - оффшор-
лық пайда алу орталықтары

офшорное банковское обслуживание - оф шор лық 
банк қызметін көрсету

офшорный - офшорлық 
офшорный банк - офшорлық банк
офшорный бан ковский центр - офшорлық банк орта-
лығы

охват кредитованием - несиелендірумен қамту
охват рынка - нарықты қамту
охрана - күзет; қорғау
охрана прав - құқықтарды қорғау
охрана прав потребителей - тұтынушы лар дың құқық-
тарын қорғау

охрана правовая - құқықтық қорғау
охрана труда - еңбек қорғау (қызметкерлердің жұмыс 
барысында өмірі мен денсаулығын қорғау жүйесі, құ-
қық тық, əлеуметтік-эко  но ми ка лық, ұйымдық-тех-
ни ка лық, са ни тар лық-гигиеналық, емдеу-сауықтыру, 
т.б. шараларды қамтиды) 

охранитель - күзетуші
охранная расписка - күзет қолхаты
охран ное свидетельство - күзет куəлігі
оцененная налоговая стои мость - бағаланған салық 
құны

оцененная стоимость - бағаланған құн
оценивание - бағалау
оценивание активов - активтерді бағалау
оценивание ценных бумаг - бағалы қағаздар ды бағалау
оценивать - бағалау
оценивать по ры ночной стоимости - на рық тық құнды 
бағалау

оценка - бағалама, бағаланым, бағалау (жүйе əре ке ті-
нің немесе қызметкер қызметінің тиімділігін ай қын-
дау рəсімі)

оценка активов - активтерді бағалау
оценка активов компании квалифицированным 
специалистом - компания активтерін білікті ма ман-
ның бағалауы

оценка актуарная - актуарийді бағалау, ак туар лық ба-
ға лау

оценка аналитиков - талдаушылардың ба ға лауы
оценка банков ских активов - банк активтерін бағалау
оценка банком кредитоспособности клиента, на-
правляемая дру гому банку - клиент тің кредит тө-
леу ге қабілеттілігін банктің бас қа банкке жіберетін 
бағалауы

оцен ка безналичных вкладов - қолма-қол ақшасыз 
салымдарды бағалау

оценка беспристрастная - əділ бағалау, риясыз бағалау
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оценка бесхозного имущества - иесіз мүлікті бағалау
оценка бухгалтерская - бухгалтерлік бағалау
оценка в баллах - балмен бағалау
оценка в денежном выра жении - ақшалай тұлғада 
бағалау

оценка в целях налогообложения - салық салу мақ са-
ты мен бағалау

оценка валюты - валютаны бағалау
оценка вклада - салымды бағалау
оценка вклада работников - жұмыскерлердің қосқан 
үле сін бағалау (жұмыскердің іс кер лі гін бағалау, жұ-
мыс кер дің белгілі бір уақыт кезеңінде қосқан ең бек-
те гі үлесін айқындау рəсімі)

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 
недвижи мость - жылжымайтын мүлік ке пі лі мен кре-
дит беру кезінде мүлікті бағалау 

оценка имущества, перешедшего по праву наследо-
вания к государству - мұралану құ қы ғы бойынша 
мемлекетке өткен мүлікті бағалау

оценка инвентарная - мүкаммалдық бағалау, тү ген де-
ме лік бағалау

оценка инвестиционных активов - инвес ти ция лық 
активтерді бағалау

оценка инвестицион ных активов с точки зрения 
ожидае мых рисков и доходов - ин вес ти циялық ак-
тив тер ді болжалды қатерлер мен табыстар тұр ғы сы-
нан бағалау

оценка информации - ақпаратты бағалау
оценка капитало вложений - күрделі жұм са лымды 
бағалау

оценка качества управления - басқару сапасын бағалау
оценка кредита - несиені бағалау 
оценка кредитного риска - кредиттік тə уе кел ді бағалау
оценка кредитоспособности - кредитті тө леу ге қа бі-
лет ті лікті бағалау

оценка кредитуемых объектов - кредит бе рі ле тін 
объек тіні бағалау (несиелендіру ба ға сы)

оценка критическая - сыни бағалау
оценка ликвидационная - тарату кезіндегі бағалау
оценка методики - əдістемені бағалау
оценка надежности и риска - сенімділік пен тə уе кел-
дік ті бағалау 

оценка налоговая - салық бағаламасы
оценка объективная - əділ бағалау
оценка объектов приватизации - жекеше лен діру 
объек ті ле рін бағалау

оценка ожидаемого исполнения бюджетов, финансо-
вых планов, смет за текущий год - ағымдағы жыл-
ғы бюджеттердің, қаржы жос парларының, сме та лар-
дың болжамды ат қа ры луын бағалау

оценка оптимальная - оңтайлы бағалау
оценка ориентировочная - бағдарлы бағалау
оценка основных средств - негізгі құрал-жаб дық ты 
ба ға лау (ағымдағы есеп пен тең ге рім де гі негізгі құ-
рал-жабдық объектілерінің ақ шалай көрінісі)

оценка основных фондов - негізгі қорларды бағалау
оценка официальная - ресми бағалау
оценка падения курсов - бағамның құл ды рауын 
бағалау

оценка перспективная - перспективалық ба ға лау
оценка платежей - төлемдерді бағалау
оценка платежеспособности - төлем қабілетін бағалау
оценка платежеспособности банка - банктің төлем 
төлеу қабілетін бағалау

оценка платежеспособности эмитента по особой 
шкале - эмитенттің ерекше шəкіл бо йын ша төлем 
тө леу ге қабілеттілігін бағалау

оценка по состоянию на середину года - жыл орта-
сын да ғы жағдай бойынша бағалау

оценка подлинности денежных знаков - ақша белгі-
ле рі нің шынайылығын бағалау

оценка потребностей - қажеттілікті 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
оценка размера ущерба - шығын мөлшерін бағалау
оценка расходов - шығысты бағалау
оценка результатов - нəтижелерді бағалау
оценка резуль татов использования портфеля цен-
ных 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 - бухгал тер-
лік 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
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оценка текущая - ағымдағы бағалау
оценка тендерных предложений - тендерлік ұсы ныс-
тар ды бағалау

оценка товарно-материальных ценностей - тауар-ма-
териал құндылықтарын бағалау

оценка участниками рынка тенденций движения 
курсов - нарыққа қатысушылардың бағамның қоз ға-
лы сы үрдістерін бағалауы

оценка ущерба - зиянды бағалау
оценка факторов - факторларды бағалау
оценка фидуциарная - фидуциарийлік бағалау
оценка финансового положе ния - қаржы жағдайын 
бағалау

оценка финансовой устойчивости - қаржы ор нық ты-
лы ғын 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

оце ночная система определения кредитоспособно-
сти претендента - үміткердің кредитке қа бі лет ті лі гін 
айқындаудың бағалау жүйесі

оценочная стоимость - бағалау құны
оценочная форма - бағалау нысаны
оценочная экспертиза - бағалау сараптамасы
оценочное суждение - бағалау пайымы, па йым ды пі кір 

(фактілерге ғана емес, сонымен бірге жеке па йым-
дар ға да негізделген пікір)

оценочные резервы - бағалау сақтық қорлары
оценочные ставки - бағалау мөлшерлемесі
оценочный баланс - бағалау теңгерімі
оценочный отчет о прибылях и убытках - пайда мен 
залал туралы бағалау есептемесі

оценочный резерв - бағалау сақтық қоры
оценочный счет - бағалау шоты 
оценщик - бағалаушы, баға белгілеуші
оценщик активов - активтерді бағалаушы
оценщик недвижимости - жылжымайтын мүлікті ба-
ға лаушы

оценщик независимый - тəуелсіз бағалаушы
оценщик официальный - ресми бағалаушы
оценщик профессиональный - кəсіби баға лаушы
очевидное право собственнос ти - айқын меншік құқығы
очень высокая цена - өте жоғары баға
очень крупная финансовая сделка - өте ірі қаржы 
мəмілесі

очень крупный - өте ірі (ақша сомасы туралы)
очень крупный банк - өте ірі банк
очень крупный синдициро ванный банковский кре-
дит - синдикатталған өте ірі банк кредиті

очень низкая цена - өте төмен баға
очень рискованная обли гация - өте қатерлі (тəуе кел-
дік) облигация

очень рискованные ценные бумаги - өте қа терлі (тə-
уе кел дік) бағалы қағаздар

очень слабый рынок - өте əлсіз нарық
очередной взнос - кезекті жарна
очередной взнос при продаже в рассрочку - мəу лет-
тік сату кезіндегі кезекті жарна

очередной взнос уплачен - кезекті жарна тө лен ді
очередной ипотеч ный взнос - кезекті ипо те ка лық 
жарна 

очередной платеж - кезекті төлем
очередной платеж при покупке в рассрочку - мəу лет-
тік сатып алу кезіндегі кезекті төлем

очередной страховой взнос - кезекті сақ тан дыру жар-
насы 

очередной транш кредита МВФ - ДВҚ кре ди ті нің 
кезекті траншы

очередность - кезектілік (бір нəрсенің реті, жүру 
тəртібі)

очередность выплаты задолженности - бе ре шекті 
төлеу кезектілігі

очередность обслуживания - қызмет көрсету ке зек ті-
лігі

очередность платежей - төлемдердің ке зек ті лі гі
очередность погашения требований по денежному 
обязательству - ақша міндеттемесі бойынша талап-
тарды өтеудің кезектілігі

очередность претензий по долгам - борыштар бо-
йынша кінəрат-талаптардың кезектілігі 

очередность требований по долгам - борыштар бо-
йынша талаптардың кезектілігі

очередность удовлетворения требований - талаптар-
ды қанағаттандырудың кезектілігі

очередь - кезек
очередь исполнения сделок в расчетной системе 
ТАЛИСМАН на Лондонской фондовой бир-
же - Лондон қор биржасындағы ТАЛИСМАН 
есеп айырысу жүйесінде мəміленің орындалуы   
кезектілігі

“очистка” - “тазартым”, “тазарту”
очистка от таможенных пошлин - кедендік баж са лы-
ғы нан тазарту

очистка от таможенных формальностей - кеден ре-
сім де ме лерінен тазарту

очистка правовая - құқықтық тазарту
очистка счета - шотты тазарту
очищаемый счет - тазартылатын шот
“очищать” - “тазарту”
очищение от пошлины - баж алымынан тазарту
очищенное от долгов и иных обязательств имуще-
ство - борыштар мен өзге де міндеттемелерден та зар-
тыл ған мүлік

ошейник - қарғыбау (жаргон сөз: екі пайыздық оп-
цион нан тұратын, инвесторларды пайыздық мөл-
шер ле ме лер дің көп ауытқуынан қорғайтын амал-
айла)

ошибка бухгалтерского учета - бухгалтерлік есептің 
қатесі

ошибка в бухгалтерской записи - бухгал тер лік жаз ба-
да ғы қате
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ошибка в вычислении - есептеудегі қате
ошибка в данных - деректердегі қате
ошибка в интерпретации данных - де рек тер ді тү сін-
ді ру де гі қате

ошибка в осуществлении операций - операцияларды 
жүзеге асырудағы қате

ошибка в передаче данных - деректерді бе ру де гі    
қате

ошибка в проводке - өткізбедегі (жазбадағы) қате
ошибка в расчетах - есеп айырысудағы қате
ошибка в расчете - есептегі қате
ошибка в цене - бағадағы қате
ошибка, выраженная в процентах - пайызбен тұл ға-
лан ған қате

ошибка грубая - өрескел қате
ошибка допустимая - ықтимал қате
ошибка допущенная - жіберілген қате
ошибка, допущенная при приемочном контроле - 
қа былдауды бақылаған кезде жі бе ріл ген қате

ошибка единичная - бірлі-жарым қате
ошибка вероятная - ықтимал қате
ошибка и пропуск в бухгалтерском учете - бух гал-
тер лік есептегі қате мен түсіп қалу

ошибка контировки в бухгалтерском учете - бух гал-
тер лік 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 первого рода - бірінші текті қате
ошибка постоянная - тұрақты қате
ошибка правовая - құқықтық қате
ошибка предельная - шекті қате

ошибка преднамеренная - қасақы қате, əдейі қате 
(бағалы қағаздардың не айналым құжаттарының 
басқа түріне айырбасталып алынған бағалы қа ғаз-
дың бағасы)

ошибка представительности - көрнектілік қатесі 
ошибка принципа в бухгалтерском учете - бух гал-
тер лік есептегі қағидат қатесі

ошибка прогноза - болжам қатесі
ошибка программирования - бағдарламалау қатесі
ошибка прогнозирования - болжам жасау да ғы қате
ошибка программы - бағдарлама қатесі
ошибка регистрации - тіркеу қатесі
ошибка систематическая - жүйелік қате
ошибка суммарная - жиынтық қате
ошибки и пропуски в платежном балансе - төлем 
теңгеріміндегі қателер мен қалып қойған сөздер)

ошибочно посланный платежный документ - жа ңы-
лыс жіберілген төлем құжаты

ошибочное дебетование - қате дебеттеу
ошибочный платеж - қате төлем
оштрафовать - айыппұл салу
ощипывание - сидамдау (жаргон сөз: өте тиім сіз 
қаржы жағдайына тап болып, өзі нің активтерін 
сатушы компанияның ак тив те рін сатып алу 
есебінен пайда алу операциясы)

“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 жетім сіз-
дігі сезілуде

ощущать нехватку наличности - қолма-қол ақшаның 
жетпейтіндігін сезу

ощущение жесткого прессинга - қатал қысымды 
сезіну

П
Р.А. - Р.А. (латынша “per annum” - “бір жылға” 
деген сөздердің қысқарған түрі; бір жыл бойына 
қолданыста болатын пайыздық мөлшерлеме)

Р-1 (ағылшын əріпі) - Р-1 (ең жоғары сапа, ең жо ға ры 
сападағы бағалы қағаз дегенді білдіретін ағыл шын-
ша таңба)

Р-2 (ағылшын əріпі) - Р-2 (неғұрлым жоғары сапа, 
неғұрлым жоғары сападағы бағалы қағаз дегенді 
білдіретін ағылшынша таңба)

Р-3 (ағылшын əріпі) - Р-3 (жоғары сапа, жоғары са-
палы бағалы қағаз дегенді білдіретін ағылшынша 
таңба)

паанга - паанга (Тонг аралдарының ақша бірлігі, 
100 сенитиге тең)

пагамент - пагамент (қолма-қол ақшалай төлем)
падать в цене - бағаның құлдырауы (валюта       
туралы)

падающая валюта - құлдыраушы валюта, құн сыз-
дану шы валюта (меншікті құнына жəне тұрақты 
валюталарға қатысты құнсызданушы валюта) 

падающая цена - құлдыраушы баға 
падающий спрос - құлдыраушы сұраныс 
падение - құлдырау 
падение в цене - бағасы құлдырау
падение валютного курса - валюта бағамының 
құлдырауы

падение конъюнктуры - жағдаяттың құлдырауы
падение курса - бағамның құлдырауы (бір валютаның 
айырбастау бағамының екінші бір валюталарға 
қатынасы бойынша төмендеуі)

падение курса акций - акциялар бағамының 
құлдырауы

падение курса ценных бумаг - бағалы қағаздар баға-
мы ның құлдырауы 
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падение процентных ставок - пайыздық мөл шер ле ме-
нің төмендеуі

падение цен - бағаның құлдырауы
падение цен финансовых инструментов после дли-
тельного подъема - ұзақ өрлеуден кейін қаржы құ-
рал да ры бағасының құлдырауы

“падший ангел” -“жексұрын періште” (АҚШ нары-
ғын дағы құны бастапқы құнынан төмен түскен 
бағалы қағаз)

паевой инвестиционный доверительный фонд 
денежного рынка - ақша нарығының үлеспұлдық 
инвестициялық сенімгерлік қоры

паевой инвестиционный фонд - үлеспұлдық 
(жарнапұлдық) инвестициялық қор

паевой инве стиционный фонд, вкладывающий 
средства акционеров в муниципаль ные облига-
ции - акционерлердің қаражатын муниципалдық 
облигацияларға салушы үлеспұлдық инвестиция лық 
қор

паевой инвести ционный фонд с фиксирован-
ным портфелем ценных бумаг - бағалы қағаздар 
қоржыны тиянақталған инвестициялық үлеспұлдық 
қор

паевой капитал - үлеспұлдық капитал
паевой счет - үлеспұлдық шот
паевой счет в кредитном союзе - несие одағындағы 
үлеспұлдық шот 

паевой траст - үлеспұлдық сенімгерлік
паевой фонд - үлеспұлдық қор
паевые трасты, инвестирующие в корпорационные 
облига ции - корпорациялық облигацияларға инвес-
тициялаушы үлеспұлдық сенім қорлары

пай - пай, үлеспұл, үлестік жарна, жарнапұл (1. ортақ 
іске жекелеген қатысушылар салатын жарнаның 
бөлігі, үлесі, сомасы; 2. Үндістан мен Пəкстандағы 
ұсақ тиыны; 3. кооператив мүшесі ретіндегі 
құқықты қуаттайтын құжат)

пай бенефициария - бенефициарий үлеспұлы (еркін 
айналыста жүрген бөлінбейтін үлестегі бағалы 
қағаз) 

пай вступительный - кіріс үлеспұлы (мүшелікке кіру 
үлеспұлы)

пай продавца во взаим ном фонде - са ту шы ның өзара 
қарыз қорындағы үлеспұлы

пайс / пайса - пайс / пайса (Бангладеш, Пəкстан, 
Үндістан, Непалдың ұсақ тиыны)

пайщик - пайшы, жарнашы, үлескер, үлес пұл шы 
(1. жоспарлы пайда алу мақсатымен қайсыбір 
жобаға белгілі бір қаражат, мүлік немесе басқа бір 
құндылықтар салу жолымен қатысушы жеке не-
месе заңи тұлға; 2. жарнапұлын төлеген қоғамның 
мүшесі)

пайщик брокерской фирмы - брокерлік фирманың 
үлеспұлшысы

пайщик строительного общества - құрылыс 
қоғамының үлеспұлшысы 

пакет - пакет (1. қағаз түйіншек, бірдеңе салынған 
қалта; 2. құжаттардың, ресми немесе бағалы 
қағаздың жинақталымы; 3. кеменің табанына 
жайғастырылған жүктер бумасы; 4. ресми хат 
сақталатын конверт, хатқалта)

пакет “вэбовок” - “вэбовкалар” пакеті (Ресей Фе-
дерациясы Қаржы министрлігі арқылы шығарған 
тұңғыш валюталық облигация)

пакет “вэбовок” - “вэбовкалар” пакеті (Ресей Фе-
дерациясы Қаржы министрлігі арқылы шығарған 
тұңғыш валюталық облигация)

пакет акций - акциялар пакеті
пакет акций или облигаций в руках брокера или 
биржевого макле ра - брокердің немесе биржа 
маклерінің қолындағы акциялар немесе облигация-
лар пакеті

пакет акций, купленный подставным лицом - басқа 
адам атынан сатып алынған акциялар пакеті

пакет бюджетных предложений - бюджеттік ұсы ныс-
тар 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 запечатанный - мөр басып бекітілген пакет
пакет заявлений - мəлімдемелер пакеті
пакет иностранных векселей - шетел вексельдерінің 
пакеті

пакет информации - ақпарат пакеті
пакет мер - шаралар пакеті
пакет мероприятий - іс-шаралар пакеті
пакет новых займов - жаңа қарыздар пакеті
пакет нормативных документов - норма тив тік 
құжаттар пакеті

пакет облигаций - облигациялар пакеті
пакет оборотных кредитно-денежных документов - 
айналымдық кредит-ақша құ жат та ры ның пакеті (бір 
заңи тұл ға ай на лыс қа шы ғар ған айналым құ жат та-
ры ның қор жы ны)

пакет предложений - ұсыныстар пакеті
пакет программ - бағдарламалар пакеті
пакет с деньгами - ақша салынған пакет
пакет со глашений о ссуде - несие туралы келісімдер 
пакеті

пакет услуг - көрсетілетін қызметтер пакеті
пакет финансовый - қаржылық пакет
пакет ценных бумаг - бағалы қағаздар пакеті (ірі 
сомадағы, əдетте ең аз дегенде 10000 акция не 
200000 доллар көлеміндегі бағалы қағаздар топта-
масы)

пакеты, получившие “добро” - “рұқсат” алған па-
кеттер

пакистанская рупия - Пəкстан рупиясы
пакт - пакт (халықаралық шарт)
пакт о взаимной помощи - өзара жəрдемдесу пактісі
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палата - палата (кейбір мемлекеттік не қоғамдық 
ұйымдар мен мекемелердің атауы)

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 клиринговых заче тов по внешним валют-
ным опера циям - Сыртқы валюталық операциялар 
бойынша клирингілік есепке алу палатасы

палата комиссионная - комиссиялық палата
палата контрольная - бақылау палатасы
палата контрольно-счетная - бақылау-есеп палатасы
палата нижняя - төменгі палата 
палата нотариальная - нотариальдық палата 
палата парламента - парламент палатасы 
палата расчетная - есеп айырысу палатасы
палата расчетная для банков - банктерге арналған 
есеп айырысу палатасы

палата счетная - санақ палатасы, есеп палатасы
палата торговая - сауда палатасы 
памятка - жаднама, жадуал (бірдеңе туралы 
қысқа тəлімдердің, ережелердің, мəліметтердің 
жиынтығы, сондай-ақ осындай жиынтықтардан, 
ережелерден тұратын кітапша) 

памятная записка о сроке платежа - төлем мерзімі 
туралы жаднамалық тілхаты

память ЭВМ - электронды-есептеу машина сының 
зердесі, ЭЕМ зердесі

панама - панама (лауазымды адамдарды параға 
жығумен байланысты айлакерлік)

панда - панда (қытайдың қазіргі алтын мəнеті)
панель предложения - ұсыныс жинақтамасы (банк 
қолдайтын еуроноталар шығаратын синдикаттың 
құрамына кіру ұсынылған банктер тобы)

панель предложения евро нот - еуронота ұсыны сы-
ның жинақтамасы

панель предложения свопов - своптар (айырбас) 
ұсынысының жинақтамасы

паника - үрей, дүрбелең, абыржушылық (адамды 
немесе көп адамдарды кенеттен жайлап алған 
қорқыныш) 

паническая скупка - үрейлі сатып алу
“пан-пин пара” -“пан-пин пара” (құпия кодпен коррес-
понденцияланатын банк шотының нөмірі)

паоло - паоло (итальян күміс шақасы, 1866 жылға 
дейін айналысқа түскен)

папетто - папетто (Рим Папасының күміс шақасы, 
1754-1866 жылдары шығарылған)

пара - пара (1. Түркияның күміс шақасы, 1/400 түрік 
лирасына тең; 2. Югославияның ұсақ шақасы, 1/100 
динарға тең)

пара ПАН-ПИН” - “пара ПАН-ПИН” (құпия кодпен 
корреспонденцияланатын банк шотының нөмірі)

параграф договора - шарт параграфы 
параграф классификации доходов и расходов го-
сударственного бюджета - мем ле кет тік бюджеттің 
кірісі мен шығысы сы нып та ма сы ның тармағы

параграф контракта - келісімшарт параграфы
парадокс бережливости - ұқыптылық оғаштығы
парадокс сбережения - жинақ ақша оғаштығы
параллельная валюта - қосарлас валюта
параллельная сделка - қатарлас мəміле
параллельные валютные курсы - қатарлас валюта 
бағамы

“параллельные кредиты” - “қатарлас кредиттер”
параллельные обязательства - қатарлас міндет те-
мелер

параллельный рынок - қатарлас нарық
параллельный рынок ссудного капитала - несие 
капиталының қосарлас нарығы

параллельный стандарт - қатарлас стандарт
параметр М1 - параметр М1 (қолма-қол ақша мен 
трансакциялық депозиттерді қам ти тын ақша 
көрсеткіші)

параметры расчетные - есеп айырысу пара метрлері
параметры управляющие - басқарушы параметрлер
параф - параф (қойылған қолтаңба, қысқар тылған 
аты-жөн)

парафирование - парафирлеу, алдын ала қол қою 
(шарттың мəтінін дайындауға қа тыс қан уəкілетті 
адамның шартқа алдын ала қол қоюы)

парафирование договора - шартқа күні бұрын қол 
қою

парафирование документа - құжатқа алдын ала қол 
қою

парафирование контракта - келісімшартқа алдын ала 
қол қою

“парашюты золотые” - “алтын парашюттар” (кор по-
ра цияның жұтып қою əрекетінен қорғану тəсілі) 

парвэлью - парвэлью (корпорацияның бух гал терлік 
есептемесіне сəйкес құндық бағалануы)

“пари пассю” - “пари-пассю”, тең құқықты (тең 
құқықты деген мағынаны білдіретін заңи термин)

париация - париация (борышты төлеу)
Парижская биржа - Париж биржасы
Парижский клуб - Париж клубы
Парижский клуб стран-кредиторов - несиегер 
елдердің Париж клубы

Парижский кредит ный банк - Париж кредит банкі
паритет - тепе-теңдік, бара-барлық (1. жекелеген 
нарықтардағы тауарлардың, ва лю та лар дың не-
месе бағалы қағаздардың ба ға ла ры арасындағы 
тепе-теңдік; 2. шетел валютасының валюталық 
тепе-тең дік ке сəйкес ұлттық валютаның белгілі 
бір мөл ше рі не тең сомасы; 3. валютаның атау лы 
құны мен эталоны (мыс., алтын түріндегі) - тең ге-
де гі алтынның құрамы; 4. валюталар арасындағы 
заңнамалық тəртіппен бел гі ле не тін арасалмақ; 
5. ЕЭҚ елдерінің валюталары мен есеп айырысу 
бірлігінің арасалмағы)
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паритет акций - акциялардың бара-барлығы
паритет валют - валюталардың бара-барлығы
паритет валютный - валюта тепе-теңдігі (1. Еу-
ропа одағы елдерінің валюталары мен ЭКЮ-дің 
арасалмағы; 2. салыстырылатын валюталардың 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің белгілі 
бір номенклатурасы бойынша сатып алуға жа рам-
ды лы ғы ның арасалмағын анықтау; 3. валюталар 
арасындағы заңнамалық тəртіппен белгіленетін 
арасалмақ) 

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 

(бағалы қағаздардың не айналым құжаттарының 
басқа түріне айырбасталып алынған бағалы 
қағаздың бағасы)

паритет между двумя курсами - екі бағам арасын-
дағы 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 покупательной способности валют по фор-
муле Ласпейреса - Ласпейрес формуласы бойынша 
валюталардың сатып алу қабілетінің тепе-теңдігі

паритет покупательной способности валют по 
формуле Пааша - Пааша формуласы бойынша 
валюталардың сатып алу қабілетінің тепе-теңдігі

паритет процентный - пайыздық тепе-теңдік
паритет процентных ставок - пайыздық 
мөлшерлеменің бара-барлығы (мерзімдік мəмілелер 
бойынша валюталар бағамының есебіне елдер 
арасындағы мөлшерлемені теңестіру)

паритет скользящий - сырғымалы тепе-теңдік
паритет согласованный - келісілген тепе-тендік
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 клиринг че ков (без взимания комисси-
онных) - чектердің бара-бар кли рингі (комиссиялық 
алымды өндіріп алмай)

паритетный курс - бара-бар бағам
паритетный опцион - тепе-тең опцион
Парк-авеню - Парк-авенью (Нью-Йорктің қаржы 
орталығы)

“паркет” - паркет” (биржа ішінде жұмыс істейтін 
делдалдар жиынтығы дегенді білдіретін биржа 
жаргоны)

паркинг - паркинг (жаргон сөз: шын ие ле ну ші ні жа-
сыру мақсатымен меншік иесінің өз ак ция ларын 
басқа тұлғаның атына аударуы)

парковка - аялдау (бизнес жаргоны: қа ра жат ты, 
инвестицияны нақты шектеулі мерзімге қауіпсіз ак-
тивке орналастыру)

“парковка” ценных бумаг - бағалы қағаздарды 
“аялдату” (бір дилердің өзінің таза капиталының 
мөлшерін қысқарту үшін бағалы қағазды екінші ди-
лерге сатуы)

парламент - парламент (мемлекеттің заң шы ға ру шы-
лық атқарымын жүзеге асыратын жалпы ұлттық 
өкілдікті мекемесі, жоғары өкілетті заң шығарушы 
орган)

парламентарий - парламентші
парламентская делегация - парламенттік делегация
парламентская комиссия - парламенттік комиссия
парламентский иммунитет - парламенттік  
иммунитет

парламентский кризис - парламенттік дағдарыс
парламентское большинство - парламенттік  
көпшілік

парные акции - жұп акция
“партизанские эмиссии” - “партизан эмиссия лар” 

(өздерінің елін басып алған басқыншы күштерге 
қарсы күрескен партизандар шы ғар ған, шектеулі 
түрде тараған қағаз ақша)

партионная проверка - топтамалық тексеру
партионный метод учета - топтамалық есеп əдісі, 
топтамалық есептеу əдісі

партия - топтама (бір алушының атына бір көліктік 
құжатпен жіберілетін тауарлар немесе мүлік 
жиынтығы)

партия акций - акциялар топтамасы
партия акций, перехо дящих из рук в руки на фон-
довом рынке - қор биржасында қолдан-қолға өтетін 
акциялар топтамасы

партия аукционная - аукциондық топтама
партия облигаций - облигациялар топтамасы
партия ценных бумаг на предъявителя - ұсы  ну шы ға 
арналған бағалы қағаздар топтамасы

партия ценных бумаг, реа лизуемая по единой цене 
- бірыңғай бағамен сатылатын бағалы қағаздар топ-
тамасы
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партнер - серіктес, ойынсерік, əріптес (бір лес кен 
іс-қимылға қатысушы немесе кə сіп орын ды ортақ 
иеленуші заңды немесе жеке тұлға)

партнер активный - белсенді серіктес
партнер ассоциированный - қауымдасқан серіктес
партнер в банке - банкідегі əріптес (серіктес)
партнер в совме стном 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 общий - ортақ 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 (жеке, 
отбасылық кəсіпорын мен жауапкершілігі 
шектеулі компания арасында аралық орын ала-
тын кəсіпорынды ұйымдастырудың заңи нысаны: 
бірнеше тұлғалардың бір лес кен кəсіпорны, олардың 
əрқайсысы бұл кə сіп орын ға тек өз капиталымен 
ғана қатысады)

партнерство многостороннее - көп тарапты əріптестік
партнершип - толымды серіктестік
партнершип с ограниченной ответственностью - 
жауапкершілігі шектеулі толымды серіктестік

партнеры входящие и выходящие - кіруші жəне 
шығушы серіктестер

паспорт - паспорт‚ төлқұжат (1. иесінің жекеба-
сын куəландыратын құжат; 2. кə сіп орын дар, 
үймереттер, жабдықтар, шаруашылық тұр мыс тық 
заттар туралы мəліметтер бе ріл ген тіркеулі жəне 
технологиялық құжат)

паспорт импортной сделки - импорттық мəміле 
төлқұжаты

паспорт сделки - мəміле төлқұжаты
паспорт ставок - мөлшерлеме төлқұжаты
пассив - пассив (1. кəсіпорын қаражатының құралу 
көздерін жəне оның жұмсалу мақ са тын көрсететін 

бухгалтерлік теңгерім бө лі гі; 2. кəсіпорынның 
борышы мен мін дет те ме ле рі нің жиынтығы; 
3. елдің шетелдік шы ғы сы ның шетелден түсетін 
түсімдерден асып түсуі; 4. шығыстың түсімнен 
асып түсуі)

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 (халықаралық қайта сақ тан ды -
ру мəмілесі, мұнда тəуекелдік ше тел дік қайта 
сақтандырушыларға бе рі ле ді не сақ тан ды ру 
кепілдіктері сатып алынады)

пассивное сальдо торгового баланса - сауда теңге рі-
мі нің пассив сальдосы

пассивное создание расчетных денег - есеп айырысу 
ақшасының пассив жасалымы

пассивность - енжарлық, əрекетсіздік
пассивные банковские операции - банктің пассив 
операциялары

пассивные облигации - пассив облигациялар, енжар 
облигациялар (пайыз төленбейтін облигациялар)

пассивные операции банков - банктердің пассив опе-
рациялары

пассивный депо счет - пассив депо шот
пассивный налог - пассивті салық
пассивный партнер с неограниченной ответствен-
ностью - жауапкершілігі шектеусіз енжар серіктес

пассивный партнер с ограниченной ответственно-
стью - жауапкершілігі шектеулі енжар серіктес

пассивный платежный баланс - пассив төлем 
теңгерімі (елдің шетелдегі түсімдерінен оның 
шетелдегі шығындары мен төлемінің асып түсуін 
сипаттайтын теңгерім)

пассивный счет - пассив шот
пассивный торговый баланс - пассив сауда 
теңгерімі, сауданың пассив теңгерімі (белгілі бір 
уақыт аралығында елден əкетілетін тауардан елге 
əкелінетін тауардың асып түсуін сипаттайтын 
сауда теңгерімі)

пассивный траст - енжар сенім қоры
пассивы - пассивтер (банк, фирма, компания бо-
рыштары мен міндеттемелерінің жиынтығы; 
экономикалық субъектіге қойылған ресми  
талаптар)

пассивы иностранные - шетелдік пассивтер 
“пассивы краткосрочные” - “қысқа мерзімді пас-
сивтер”

пассивы текущие - ағымдағы пассивтер
пассивы устойчивые - орнықты пассивтер
пассивы, участвующие в расчете - есеп айырысуға 
қатысатын пассивтер

патака - патака (Макаоның ақша бірлігі)
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патент - патент (1. белгілі бір кəсіппен ай на лы су ға 
құқық беретін куəлік; 2. жаңа лық тапқан адамға 
жаңалығын пайдалануға болатынын растайтын 
куəлік)

патент на полномочия - өкілеттік патенті
патентное обложение - патент салығы
патентный сбор - патент алымы
патентовладелец - патент иеленуші
патентодержатель - патент ұстаушы
патентообладатель - патент иесі
патентоспособность - патентке қабілеттілік
патентоспособный - патентке қабілетті
патримониальное право - патримоналдық құқық 

(əрбір акционер экономикалық қыз мет тің 
нəтижелеріне де, жылдық ассам блея лар уақытында 
дауыс беру кезінде фир ма ның саясатын айқындауға 
да ие болатын құқық)

паушальная сумма - паушалдық сома
паушальная цена - паушалдық баға, тұтас баға (са-
пасы əрқилы тауарлардың жалпылама белгіленген 
бағасы)

паушальный платеж - паушалдық төлем, тұтас төлем 
(лицензиялық келісім затын пайдалану құқығы үшін 
оны пайдаланудан пайда алудан бұрын біржолғы 
сыйақы төлеу; шын мəнінде лицензияның нақты 
бағасы болып табылады)

паушальный способ налоговой базы - салық 
базасының тұтас тəсілі (салық базасын оның нақты 
мөлшеріне қарамастан айқындау тəсілі)

пачка - бума (қағаз ақша бумасы деген жаргон сөз)
пачка банкнот - банкнот бумасы
пачка чеков - чек бумасы
пеггинг - пеггинг (бағалы қағаз, тауар не валюта 
бағасын нарыққа араласу жолымен тұрақтандыру)

пезо - пезо (төлем төлеу кезінде шақа шотпен емес, 
салмақпен қабылданады дегенді білдіретін термин)

пенальти - пенальти (тұрақсыздық айыбы, шарттық 
міндеттемелер орындалмағанда қолданылатын 
ықпалшара түрлерінің бірі)

пени за про срочку платежа - төлем мер зі мі нің өткені 
үшін өсімақы

пенневые акции - пеннилік акциялар (1 доллардан 
төмен бағамен сатылатын акциялар)

пенни / пенс - пенни / пенс (1. байыр ғы ағыл   шын-
саксон шақасы; 2. Ұлы бри та ния ның ұсақ тиыны; 
3. Финляндияның ұсақ шақасы)

пенни сток - пенни сток (биржалық бағамы 1 дол-
лардан төмен болатын алып-сатарлық сипаттағы 
акциялар, бағалы қағаздар дегенді білдіретін 
американдық сөз тіркесі)

пенсионная закладная - зейнетақылық кепілхат
пенсионная касса - зейнетақы кассасы (өз мүшелерінің 
сақтандыру жарналарын шоғырландырып, қайта 
бөлу жолымен зейнетақыны сақтандырушы мекеме)

пенсионная налоговая льгота - зейнетақылық салық 
жеңілдігі 

пенсионная система - зейнетақы жүйесі

пенсионное обеспечение - зейнетақымен қам сыз-
дан ды ру (азаматтарды мемлекет немесе өзге 
де субъектілер тарапынан заң дар да белгіленген 
жағдайда ма те риал дық, ақшалай қамтамасыз ету 
нысаны)

пенсионные активы - зейнетақы активтері 
пенсионные выплаты - зейнетақы төлемі
пенсионные кассы - зейнетақы кассалары
пенсионные накопления - зейнетақы қорланымы
пенсионные накопления вкладчика - салымшының 
зейнетақы қорланымы

пенсионный доход - зейнетақы табысы
пенсионный платеж - зейнетақы төлемі
пенсионный сберегательный счет - зейнет ақының 
жинақ шоты

пенсионный траст - зейнетақы сенім қоры
пенсионный фонд - зейнетақы қоры (корпорация, 
еңбек одағы, үкімет ұйымы мен басқа да ұйымдар 
өз қызметкерлеріне зей нет кер лік жəрдемақы төлеу 
үшін құрған қор)

пенсия - зейнетақы (азаматқа заңда бел гі лен ген 
тəртіппен: белгілі бір жасқа жеткеннен кейін не 
жалданып істейтін жұмысы тоқ та ты луы себепті, 
мүгедектігіне, асыраушысынан айрылуына байла-
нысты, сондай-ақ қызмет өткерген жылдары, мем-
лекет алдында сіңірген ерекше еңбегі үшін мемлекет 
немесе өзге де субъектілер тарапынан, əдетте, 
ғұмыр бойына тұрақты түрде төленетін ақшалай 
төлем) 

пенсия индексируемая - индекстелетін зейнетакы
пеня - өсім, өсімақы, өсімпұл (тұрақсыздық айыбы-
ның түрі)

пеня за задержку платежа - төлемді кідірткені үшін 
төлемақы өсімі

пеня за просрочку платежа - төлемді мерзімінде 
төлемегені үшін төлемақы өсімі

пеня налога - салық өсімпұлы
первая акция - бірінші акция
“переупакованные” ценные бумаги - “қайта 
тоғанақталған” бағалы қағаздар

первая возможная дата погашения облигационно-
го займа - облигациялық қарыз өтемінің алғашқы 
ықтимал күні

первая закладная - алғашқы кепілхат
пер вая котировка после открытия бир жи - биржа 
ашылғаннан кейінгі алғашқы баға белгіленімі

“первая партия на приход - первая в расход” - 
“алғашқы топтама кіріске - алғашқысы шығысқа” 
(бухгалтерлік есепте босалқы қорлардың құнын 
бағалау тəсілі)

первая секция фондовых бирж Токио, Нагой, Оса-
ки (Япония) - Токио, Нагой, Осака (Жапония) қор 
биржаларының бірінші секциясы

первая эмиссия - алғашқы эмиссия (шығарылым)
первичная запись сделки с ценными бумагами - 
бағалы қағаздармен мəміленің бастапқы жазбасы

первичная информация - бастапқы ақпарат
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первичная ипотека - бастапқы ипотека (несиегерге 
меншіктің белгілі бір бөлігін бастапқы кепілзат 
ретінде беретін жылжымайтын мүлік бойынша 
қарыз)

первичная книга регистрации - бастапқы тіркеу 
кітабы

первичная продажа ценных бумаг - бағалы қағаз дар-
ды алғашқы сату

“первичная ставка плюс ...” - “алғы мөлшерлеме 
қосу ...” (жаңартылмалы несие бойынша пайыздық 
мөлшерлемені айқындау)

“первичная ставка, умноженная на ...” - “...-ге 
көбейтілген бастапқы мөлшерлеме” (бастапқы 
пайыз мөлшерлемесін белгілі бір коэффициентке 
көбейту жолымен жаңартылмалы несие бойынша 
пайыздық мөлшерлемені айқындау)

первичная тенденция движения курсов - бағам 
қозғалысының бастапқы үрдісі

первичная эмиссия акций - акциялардың бастапқы 
эмиссиясы

первичное деление рисков - тəуекелдікті бастапқы 
бөлу

первичное обязатель ство - бастапқы міндеттеме
первичное предложение - бастапқы ұсыныс (жаңа-
дан шығарылатын бағалы қағаздарды сатып алу 
туралы)

первичное предложение ценных бумаг - бағалы 
қағаздардың бастапқы ұсынысы

первичное размеще ние ценных бумаг на рынке - 
бағалы қағаздарды нарықта бастапқы орналастыру

первичное распределение ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды бастапқы бөлу

первичное страхование - бастапқы сақтан дыру
первичные бес срочные заимствования банка - 
банктің бастапқы мерзімсіз өзара қарыз алысуы

первичные деньги - бастапқы ақша
первичные документы - бастапқы құжаттар
первичные доходы на акцию - акцияға шаққандағы 
бастапқы табыс

первичные резервы - бастапқы сақтық қор
первичные стороны по коммерческим бумагам - 
коммерциялық қағаздар бойынша бастапқы тараптар

первичные ценные бумаги - бастапқы бағалы қа-
ғаздар

первичный выпуск ценных бумаг - бастапқы бағалы 
қағаздар шығарылымы 

первичный депозит - бастапқы депозит
первичный депозит, образованный за счет взно-
са денег в банк - банкке салынған ақша жарнасы 
есебінен құралған бастапқы депозит 

первичный дилер - бастапқы дилер (ақша нарығында 
мемлекеттік бағалы қағаздармен операция жүр гі-
зетін дилер)

первичный заемщик ссуды - несиенің алдыңғы 
қарызгері

первичный ипотечный рынок - бастапқы ипотекалық 
нарық

первичный капитал банка - банктің бастап қы капи-
талы

первичный кредитор - бастапқы несиегер
первичный просмотр и анализ запроса на ссуду - не-
сиеге сұранысты бастапқы қарап шығу жəне талдау

первичный резерв банка - банктің бастапқы сақтық 
қоры

первичный рынок - бастапқы нарық
первичный рынок ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар-
дың бастапқы нарығы

первичный страховой взнос - бастапқы сақ тан дыру 
жарнасы

первичный учет - алғы есеп, бастапқы есеп
первое залоговое право - бірінші кепілзат құқығы
первое обращение акционеров за бесплатными 
акциями - акционерлердің тегін акциялар алуға 
алғашқы өтініші

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 сы-
ныпты коммерциялық қағаз

первоклассная кредитная карта - бірінші сыныпты 
кредит картасы

первоклассная кредитная карточка - бірінші сы-
ныпты кредит карточкасы (иеленушісіне түр лі 
артықшылықтар беретін несие карточкасы)

первоклассная облигация - бірінші сыныпты обли-
гация

первоклассная облигация надежной корпорации 
- сенімді корпорацияның бірінші сыныпты облига-
циясы

первоклассная ставка - бірінші сыныпты мөлшер-
леме

“первоклассный статус” - “бірінші сыныпты мəртебе”
первоклассная торго вая категория - бірінші сынып-
ты сауда санаты

первоклассная торговая тратта - бірінші сыныпты 
сауда сенім қоры

первоклассная ценная бумага - бірінші сыныпты 
бағалы қағаз

первоклассное денежное обязательство - бірінші сы-
ныпты ақшалай міндеттеме

первоклассные акции - бірінші сыныпты акциялар
первоклассные инвестиции - бірінші сыныпты 
инвест ициялар

первоклассные клиенты банка - банктің бірінші сы-
ныпты тапсырыскерлері

первоклассные ценные бу маги как объект инвести-
рования капиталов, находящихся в доверитель-
ном управлении - сенімгерлік басқарудағы капи-
талдарды инвестициялау объект ретіндегі бірінші 
сыныпты бағалы қағаздар

первоклассный - бірінші сыныпты
первоклассный банк - бірінші сыныпты банк
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первоклассный банков ский вексель - бірінші сы-
ныпты банк векселі

первоклассный вексель - бірінші сыныпты вексель 
первоклас сный вексель, акцептованный бан ком 

- банк акцептеген бірінші сыныпты вексель, банк 
ризалық берген бірінші сыныпты вексель

первоклассный заемщик - бірінші сыныпты қарызгер
первоклассный переводный вексель - бірінші сы-
ныпты аударма вексель

первоклассный торговый вексель - бірінші сыныпты 
сауда векселі

первоначальная выплата маржи - бастапқы маржа 
төлемі

первоначальная маржа - бастапқы маржа 
(маржиналдық мəміле жасардың алдында делдал-
да болуға тиіс қолма-қол қаражат не бағалы қағаз 
мөлшері)

первоначальная маржа по фьючерсному контракту 
- фьючерстік келісімшарт бойынша бастапқы маржа

первоначальная налоговая скидка - бастапқы салық 
шегерімі

первоначальная под писка - бастапқы жазылыс
первоначальная процентная ставка - бас тап қы 
пайыздық мөлшерлеме

первоначальная ставка - бастапқы мөл шер леме
первоначальная стоимость - бастапқы құн (актив 
үшін төленген бастапқы баға)

первоначальная стоимость активов - актив тердің 
бастапқы құны

первоначальная стоимость акций - акция лардың 
бастапқы құны

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 вы-
четом износа - негізгі қорлардың тозуды ше гер ген-
дегі бастапқы құны

первоначальная стоимость основных фондов с уче-
том износа - негізгі қорлардың тозуды есептегендегі 
бастапқы құны

перво начальная сумма аккредитива - аккре дитивтің 
бастапқы сомасы

первоначальная сумма займа - қарыздың бас тапқы 
сомасы

первоначальная цена - бастапқы баға
первоначальная цена актива - активтің бас тапқы 
бағасы

первоначальная цена ценных бумаг - бағалы қағаз-
дардың бастапқы бағасы

первоначальное накопление - бастапқы қор ланым
первоначальное накопление капитала - ка пи талдың 
бастапқы қорлануы

первоначальное предложение обыкновенных акций 
- əдеттегі акциялардың бастапқы ұсынысы 

первоначальное публичное предложение акций - 
акциялардың бастапқы бұқаралық ұсынысы

первоначальное условие в страховании - сақтан ды-
рудағы бастапқы жағдай

первоначальные инве стиции - бастапқы инвести-
циялар

первоначальные капиталовложения - бас тапқы 
күрделі қаржы

первоначальные льготы - бастапқы жеңіл діктер
первоначальный аккредитив - бастапқы аккредитив
первоначальный взнос - бастапқы жарна
первоначальный вклад чик - бастапқы салымшы
первоначальный гарантийный задаток - бастапқы 
кепілдікті кепілақша, бастапқы кепілдікті қардар

первоначальный дисконт - бастапқы дисконт (обли-
гацияларды шығару кезіндегі атаулы құн бойынша 
дисконт)

первоначальный дого вор - бастапқы шарт
первоначальный капитал - бастапқы капитал
первоначальный остаток - бастапқы қалдық
первоначальный платеж - бастапқы төлем
первоначальный под писчик на акции - акцияларға 
бастапқы жазылушы

первоначальный сбор - бастапқы алым
первоначальный срок - бастапқы мерзім
первоначальный срок депозита - депозиттің бас тап-
қы мерзімі

первоначальный срок ссуды - несиенің бастапқы 
мерзімі

первоначальный срок ценной бумаги - бағалы 
қағаздың бастапқы мерзімі

первоочередной - бірінші кезектегі, кезек күттірмейтін
первоочередной дол жник - бірінші кезектегі бо-
рышкер

первоочередной платеж - бірінші кезектегі төлем
первоочередность - бірінші кезектілік
первоочередные выплаты - бірінші кезекте төленетін 
төлем

первоочередные долги - бірінші кезектегі борыш 
(бірінші кезекте өтелуге тиіс борыш)

первоочередные ценные бумаги - бірінші кезектегі 
бағалы қағаздар

первопричина - бастапқы себеп, алғашқы себеп
первостепенный - бірінші дəрежелі, маң дай алды 
первые адресаты - алғашқы адресаттар
первые привилегированные акции - ал ғаш қы артық-
шылықты акциялар

первый банк - бірінші банк (банктер консорциумын 
басқарушы банк)

первый бенефициарий - бірінші бенефициарий
первый взнос - алғашқы жарна
первый взнос при покупке - сатып алу кезін дегі 
алғашқы жарна

пер вый выпуск акций - акциялардың бірінші шыға-
рылымы

первый выпуск привилегированных акций с вы-
платой дивидендов в первую очередь - бі рін ші 
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кезекте дивиденд төленетін ар тық шы лық ты ак ция-
лар дың бірінші шы ға ры лы мы 

первый выпуск привилегированных акций - артық-
шылықты акциялардың бірінші шы ға ры лы мы

первый выпуск ценных бу маг - бағалы қағаздардың 
бірінші шығарылымы

первый день двухнедель ного расчетного периода - 
екі апталық есеп айырысу кезеңінің алғашқы күні 

первый день ликвидационного пери ода - тарату 
кезеңінің алғашқы күні

первый день расчет ного периода - есеп айырысу 
кезеңінің алғашқы күні

первый день уведомления - хабарламаның алғашқы 
күні

первый день уведомле ния о намерении осуществить 
по ставку по фьючерсному контракту - фьючерстік 
келісімшарт бойынша жеткізілімді жүзеге асыру 
ниеті туралы хабарлар етілген алғашқы күн

первый документ об учреж дении траста - сенім 
қорын құру туралы бірінші құжат

первый кассир - бірінші кассир
первый кредитор - бірінші несиегер
первый лорд казначейства - қазына шы лық тың 
бірінші лорды (Ұлыбритания)

первый платеж при покупке в рассрочку - мерзімін 
ұзартып сатып алған кездегі алғашқы төлем 

первый расчетный день - алғашқы есеп айырысу күні
первый риск - алғашқы тəуекел
первый риск системы обеспечения - қамсыздандыру 
жүйесінің алғашқы тəуекелі

первый страховой взнос - бірінші сақтандыру жар-
насы

первый экземпляр векселя - вексельдің бірінші да-
насы

первый экземпляр векселя не оплачивается - век-
сельдің бірінші данасына ақы тө лен бей ді

первый экземпляр переводного векселя - аударма 
вексельдің бірінші данасы

первый экземпляр тратты - траттаның бірін ші да-
насы

первым поступил, первым продан - бірінші болып 
түсті, бірінші болып сатылды

первым прибыл, первым обслужен (ФИФО) - 
бірінші болып келді, бірінші болып қызмет көр се-
тіл ді (қордың қоймаға түсу ретімен пайдаланылып, 
өткізілуі)

первым прибыл, последним обслужен - бі рін ші бо-
лып келді, соңғы кезекте қызмет көрсетілді

переадресование - жаңа мекенжайға жіберу
переадресование документарного аккредитива - 
құжаттамалық аккредитивті басқа мекенжайға жіберу

переадресовка - басқа мекенжайға жіберу, мекенжай-
ды өзгертіп жазу

переассигнация - қайтадан қаржы бөлу
перебалансировать - қайта теңгерімдеу
перебивать цену - бағасын асыру
перебой - іркіліс

переброска - ауыстыру
переброска инвестиций из одних ценных бумаг в 
другие для получения прибыли от аномального 
движения конъюнктуры - жағ даят тың ауытқы ма-
лы қозғалысынан пайда алу үшін инвестицияларды 
бір бағалы қа ғаз дар дан екінші бір бағалы қағаздарға 
аудару

переброска инвестиций из одних ценных бумаг в 
другие с целью немедленного получения при были 
- дереу пайда алу мақ са ты мен инвестицияларды бір 
бағалы қа ғаз дар дан екінші бір бағалы қағаздарға ау-
дару

пе реброска инвестиций из одной сфе ры в другую - 
инвестицияларды бір саладан екін ші бір аяға аудару

переброска инвести ций по телефону - инвес ти ция-
лар ды телефон арқылы аудару

переведенный аванс - аударылған аванс (ал ғы төлем)
переведенный счет - аударылған шот
перевернутая кривая до ходности - төңкеріл ген қи сық 
табыстылық

перевернутая структура процентных ставок - па-
йыз дық мөлшерлеменің төңкерілген құрылымы

перевод - 1) аударым, аударылым, аудару (кə сіп орын-
дар дың, ұйымдардың, ме ке ме лер дің бір-біріне, 
сондай-ақ азаматтардың несие мекемелері мен 
байланыс мекемелері арқылы ақша аударуы тəсілі); 
2) аударма (мəтінді басқа тілге тəржімелеу; мəтінді 
аудару үдерісінің өзі)

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 госказну прибыли, полученной сверх нор-
мы - нормадан тыс алынған пайданы мемлекеттік 
қазынаға аудару

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 ауда-
ру, 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 валюты с одного счета на другой - валютаны 
бір шоттан екінші шотқа аудару

перевод вкладов - салым ақша аудару
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перевод вло жений в иностранной валюте в нацио-
нальную валюту - шетел валютасы түріндегі салым-
ды ұлттық валютаға аудару

перевод денег - 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 те лефону - ақшаны телефон арқылы 
аудару 

перевод денег по те лефону со счета на счет - ақшаны 
шоттан шотқа телефон арқылы аудару

перевод денег с аккредитива - аккредитивтен ақша 
аудару

перевод денег с одного жиросчета на другой - ақша-
ны бір жирошоттан екінші жирошотқа аудару

перевод денег с одного счета на другой - ақ ша ны бір 
шоттан екіншісіне аудару

перевод денежный - ақша аударымы
перевод денежных средств - ақша қаражатын аудару
перевод денежных сумм - ақшалай сома аудару
перевод дивидендов - дивидендтерді аудару
перевод документарный - құжаттамалық аударым
перевод долга - борышты аудару (мін дет те ме де гі бо-
рышты аудару)

перевод долга на другое лицо - борышты басқа 
тұлғаға аудару

перевод долга на нового должника - борышты жаңа 
борышкерге аудару

перевод за границу - шетелге аударым
перевод и пересылка инвалюты - шетел валютасын 
аудару жəне салып жіберу

перевод из-за границы - шетелден аударым
перевод иностранной валюты - шетел валютасын 
аудару

перевод иностранной валюты за рубеж - шетел валю-
тасын шетелге аудару

перевод иностранной валюты из-за рубежа - шетел 
валютасын шетелден 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 - не сие 
берудің ерекше тəртіптемесіне ауыс тыру

перевод на сумму инкассированных чеков - инкас со-
ланған чектердің сомасына аудару

перевод на счет - шотқа аудару
перевод на счет в банке - банктегі шотка аудару
перевод обратный - кері аудару
перевод обусловленный - алдын ала келі сіл ген 
аударым

перевод платежа - төлем аударымы

перевод плате жей с помощью электронной систе мы 
- төлемдерді электронды жүйенің көмегімен аудару

перевод платежей с по мощью электронной систе-
мы на тер минал в пункте продажи - төлемдерді 
электронды жүйенің көмегімен сату орнындағы 
терминалға аудару

перевод по почте - поштамен аудару
перевод покрытия - өтемді аудару
перевод покрытия для пополнения счета - шотты 
толықтыру үшін өтемді аудару

перевод почтовый - пошта аударылымы, пошта арқы-
лы аудару

перевод прибыли - пайданы аудару
перевод прибыли за границу - пайданы шетелге ау-
дару

перевод прибыли за границу с обложением налогом 
- пайданы шетелге салық салу шартымен аудару

перевод просроченный - мерзімі өткен аударым
перевод против счета - шотқа қарсы аударым, шот ор-
нына жүретін аударым

перевод репарационных сумм - репара ция лық сома-
ны аудару

перевод с помощью индоссамента - ин дос са менттің 
көмегімен аудару

перевод с целью освобожде ния от налогов - салық-
тар дан босату мақсатымен аудару

перевод со счета - шоттан аударым
перевод средств - қаражат аудару
перевод средств в первоклассные ценные бума-
ги - қаражатты бірінші сыныпты бағалы қа ғаз дар ға 
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 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, полученный банком - банк алған аударым
перевод, учтенный банком - банк есептеген аударым
переводимость валюты - валютаның ауда рым дылығы
переводимость права собственности одного лица 
другому - біреудің меншік құқығының екінші біреуге 
аударылатындығы

переводить аванс - авансты (алғы төлемді) аудару
переводить вексель на какое-либо лицо - вексельді 
қайсыбір тұлғаға аудару

переводить деньги - ақша аудару
переводить деньги по телеграфу - ақшаны телеграф 
арқылы аудару
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переводить деньги со сберегательного счета тре-
тьим лицам - ақшаны жинақ шоттан үшінші тұл ға-
лар ға аудару

переводить дивиденды - дивиденд аудару
переводить долг на дру гое лицо - борышты басқа 
тұлғаға аудару

переводить имущество (ценные бумаги), дебитор-
ские счета в собственность другого лица - мүлікті 
(бағалы қағаздарды), дебиторлық шоттарды басқа 
біреудің меншігіне аудару

переводить кредит - несиені аудару
переводить операции в другой финансовый центр 
для уменьшения налогового бремени - салық 
ауырт палығын азайту үшін операцияларды басқа бір 
қар жы орталығына аудару

переводить по курсу - бағам бойынша аудару
переводить сумму денег - ақша сомасын аудару
переводить сумму на депозит - соманы депозитке 
аудару

переводить фунты стерлингов в доллары - стерлинг 
фунтты долларға аудару

переводная тратта - аудармалы тратта
переводное письмо - аударым хат
переводной коэффи циент - аударым коэф фи циенті
переводной платеж - аударымдық төлем (та уар дың 
не қызмет көрсетудің ақысымен байланысты емес 
төленген төлем не алын ған табыс)

переводные операции - аударым операциялары (несие 
мекемелерінің не байланыс кə сіп орын да ры ның заңи 
не жеке тұл ға лар дың ақша аудару жөніндегі тап-
сырмаларын орындау операциялары)

переводный - аудармалы (шот туралы)
переводный аккредитив - аудармалы аккредитив
переводный билет - аударым билеті
переводный вексель - аударма вексель (1. эндосса-
лау жолымен басқа бір тұлғаға беруге болатын, 
тəртіптемеге сай келетін вексель, шарттық мін-
дет те ме; 2. экспортшы шығарған жəне импорт-
шыға төлеу үшін ұсынатын тратта, ол вексельді 
алынған тауар үшін төлеу есебіне төлей алады)

переводный вексель в трех экземплярах - үш дана 
аударма вексель

пере водный вексель, выписанный на ос новании ак-
кредитива - аккредитив негізінде жазылған аударма 
вексель

переводный вексель, выставленный в одной стране 
и оплаченный в другой - бір елде ұсынылған жəне 
басқа елде төленген аударма вексель

переводный век сель, выставленный в одном экзем-
пляре - бір данамен ұсынылған аударма вексель

переводный вексель к инкассо - инкассоға аударыла-
тын вексель

переводный вексель к оплате - төлем төлеуге ұсы-
ныл ған аударма вексель

переводный век сель к уплате - төлем төлеуге аударма 
вексель

пере водный вексель, оплачиваемый по предъявле-
нии - ұсынылуы бойынша тө ле не тін аударма вексель 

переводный век сель с оговоркой об условиях опла-
ты - төлем шарттары туралы ес керт пе сі бар аударма 
вексель

переводный вексель со сроком оплаты, установлен-
ным обычаем - белгіленген ғұ рып та ғы төлем төлеу 
мерзімі көрсетілген аударма вексель

переводный документ - аударым құжаты 
переводный евровексель - аударма еуровексель
переводный заработок - аудармалы жалақы (адамның 
жалақыны басқа жерде жұмыс істеп алуы)

переводный ключ - аударым кілті
переводный обратный вексель - кері аударма вексель
переводный платеж - аудармалы төлем (қо ғам ның бір 
бөлігінен түсетін мемлекеттік тү сім ді қоғамның 
екінші бөлігінің өкілдеріне төлеу)

переводный рубль - аударма рубль
переводный счет - аударма шот
переводный счет в фунтах стерлингов - стерлинг 
фунт түріндегі аударма шот

переводный тенге - аударма теңге
переводный чек - аударма чек
переводный шифр - аударым мұқамы, аударым шарт-
белгісі

переводом - аударма жолымен, аудару арқылы
переводоотправитель - аударымды жөнелтуші
переводополучатель - аударым алушы
переводы - аударымдар (ел шегіндегі, ха лық ара лық 
телеграфтық пошта аударымдары)

переводы за грани цу - шет елге аударма
переводы и пенсии - аударма мен зейнетақы (төлем 
теңгеріміндегі бап)

перевозка денег - ақша тасымалы (тасымалдау)
перевозка денег в бронированных автомобилях - 
ақшаны сауытты автомобильдермен тасымалдау

перевозка денег специализированными машинами 
- ақшаны мамандандырылған машиналармен тасы-
малдау

пере возка чеков внутри расчетной зоны Федераль-
ного резервного банка - Федералдық сақтық қор 
банкінің ішкі есеп айырысу аймағының чектерін 
аудару

перевозчик - тасымалдаушы, кіреші (кеден құқығында: 
іс жүзінде тауарды алып өтуші не жабдық жəне 
көлік құралын пайдалану үшін, сондай-ақ тауар 
транзиті үшін жауапты тұлға)

переговоры - келіссөз (бірнеше компанияның арасын-
да немесе бір кəсіпорынның бас шы лы ғы мен қыз мет-
кер ле рі арасында келісу жолымен ше шім дер ді бір ле-
сіп қабылдау əдісі)

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
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переговоры конфиденциальные - құпия келіссөз
переговоры межправительственные - үкі мет аралық 
келіссөз

переговоры многосторонние - көптарапты келіссөз
переговоры на высоком уровне - биік дең гей де гі 
келіссөз

переговоры на высшем уровне - жоғары дең гейдегі 
келіссөз

переговоры неофициальные - бейресми келіссөз
переговоры о заклю чении кредитной сделки - несие 
мəмілесін жасасу туралы келіссөз

переговоры о таможенных тарифах - кеден дік тариф-
тер туралы келіссөз

переговоры об отсрочке платежей по задолженнос-
ти - берешек бойынша төлемдердің мерзімін ұзарту 
туралы келіссөз

переговоры официальные - ресми келіссөз
переговоры по заключению кредитной сделки - кре-
дит мəмілесін жасасу жөніндегі келіссөз

переговоры совместные - бірлескен келіссөз
переговоры торговые - сауда келіссөзі
переговоры трехсторонние - үш тарапты келіссөз
перегрев - ысыну, тым қызып кету (экономика ның 
жай-күйін сипаттайтын термин)

перегрев экономики - экономиканың тым қызып ке туі 
(экономикалық өсуді шектен тыс қаржыландыру, 
артық несиелендіру, экономикаға мемлекеттік қа-
ра жат ты артығымен салу, мұның өзі мем ле кет тік 
бюджеттің шектен тыс тапшылығы, инфляция 
қатерін туғызады; ұсынымның өсуіне ғана емес, 
сонымен бірге бағаның да жоғарылауына апарып 
соқ ты ра тын серпіліс кезеңі; фирмалардың өнді ріс ті 
ұл ғай ту ға қабілетсіздігін білдіреді)

перегружаться труднореализуе мыми ценными бу-
магами - өткізілуі қиын бағалы қағаздармен артық 
жүктелу

перегруженный рынок - артық жүктелген на рық 
(ұсыныс сұраныстан асып түскен на рық)

перегруппировка - қайта топтау, қайта топтастыру 
(жаңадан, басқаша топтау)

перегруппировка акций - акцияларды қайта топтау 
(биржада)  

перед закрытием - жабылар алдында (сауда күнінің 
соңғы 30 секунді бойына бағалы қа ғаз ды сатып алуға 
не сатуға өтінім жасау)

передаваемое кратко срочное денежное обязатель-
ство - табысталатын қысқа мерзімді ақшалай мін-
деттеме

передаваемость - табысталатындық
передаваемый - табысталатын, берілетін
передаваемый аккредитив - табысталатын аккре-
дитив

передаваемый вкладной сер тификат - та быс талатын 
салымдық сертификат

передаваемый денежный документ - табасталатын 
ақша құжаты

передаваемый соло-век сель - табысталатын соло-
вексель

передавать - табыстау (меншікті бір тұлғадан екінші 
тұлғаға беретін қол қойылған құжат)

передавать акции - акцияларды табыстау
передавать в ипоте ку - ипотекаға беру
передавать вексель - вексельді табыстау
передавать век сель на инкассо - вексельді инкассоға 
беру

передавать вексель по индоссаменту - вексельді ин-
доссамент бойынша табыстау

пере давать вексель по передаточной надписи - 
вексельді табыстама жазба бойынша беру

передавать деньги - ақшаны табыстау, ақша беру
передавать документ по индоссаменту - құжатты ин-
доссамент бойынша табыстау

передавать залог - кепілзатты табыстау
передавать кредитору свои долговые требования в 
покрытие долга - өзінің борышкерлік талаптарын 
несиегерге борышты өтеу үшін табыстау

передавать на инкассо - инкассоға табыстау
передавать по индоссаменту - индоссамент бойынша 
табыстау

передавать подде ланный чек - жасалынды чек беру
передавать риск - тəуекелді табыстау
передавать ценные бу маги в качестве обеспечения 
кредита - бағалы қағаздарды несиені қамтамасыз ету 
ретінде беру

пере давать чек в расчетную палату - чекті есеп айы-
рысу палатасына беру

переданная стоимость - табысталған құн (құнды та-
быстау нəтижесінде сыйға тартушы жай-күйі нің 
шамасына азаятын сома, мұраға салынатын са лық-
ты есептеу кезінде қолданылатын термин)

переданный аванс - берілген аванс (алғытөлем)
переданный в пользование - пайдалануға берілген
передаточная ведомость - табыстама тізімдеме, та-
быс тау тізімдемесі

передаточная надпись - табыстама жазба
передаточная надпись “только для инкассо” - “тек 
инкассо үшін” деген табыстама жазба

переда точная надпись “только на инкассо” - “тек 
инкассоға” деген табыстама жазба

передаточная надпись в пользу банка - банк пайда-
сына табыстама жазба 

передаточная надпись в пользу третьего лица - 
үшін ші тұлғаның пайдасына жазылған табыстама 
жазба

передаточная надпись держателя векселя - вексель 
ұстаушының табыстама жазбасы

передаточная надпись на векселе - вексельдегі та-
быс тама жазба 

передаточная над пись на обороте векселя - век  сель-
дің сыртқы бетіндегі табыстама жазба

передаточная надпись на обороте векселя, указы-
ваю щая место платежа - вексельдің сыртқы бе тін де гі 
төлем төленетін жерді көрсететін табыстама жазба
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передаточная над пись на обороте чека - чектің 
сыртқы бетіндегі табыстама жазба

передаточная надпись на оборотной стороне тратты 
- траттаның сыртқы бетіндегі табыс тама жазба

передаточная надпись на просроченном векселе - 
мерзімі өткен вексельдегі табыстама жазба

передаточная над пись на тратте - траттадағы табыс-
тама жазба

передаточная надпись только для инкассо - инкас со-
ға ғана арналған табыстама жазба

передаточная подпись - табыстама қолхат
передаточное распоряжение - табыстама өкім, табыс-
тама өкімхат

передаточное распоряжение регистратору ценных 
бумаг - бағалы қағаздарды тіркеушіге берілетін та-
быстама өкім

передаточные платежи - табыстама төлем
передаточные устройства - табыстау қон дыр ғылары
передаточный акт - табыстау актісі‚ табыстама акт
передатчик - таратқыш
передача - 1) табыстау, табыстама, беру (1. қан  дай да 
болсын тəсілмен біреуге тапсыру, жет кі зу; 2. жаң-
ғыр ту, бейнелеу; 3. қа  ра  ма  ғы на беру, қа рау ға беру; 
4. иеленуге беру; 5. ке ре гі нен көп беру); 2) хабар, ха-
бар тарату

передача аванса - авансты (алғытөлемді) табыстау
передача ак кредитива - аккредитивті табыс тау
передача активов - активтерді табыстау
передача акций - акцияларды табыстау
передача акций в доверительное управление - 
акция ларды сенімгерлікпен басқаруға табыстау

передача акций в залог - акцияларды кепілге та-
быстау

передача акций в траст - акцияларды сенім қорына 
табыстау

передача акций третьей стороне - акцияларды үшін-
ші тарапқа табыстау

передача банку имущества, служившего залогом 
по невозвращенным ссудам - қай та рыл маған несие 
бойынша кепілзат ретінде пайдаланылған мүлікті 
банкіге табыстау

передача безвозмездная - өтеусіз табыстау
передача безвозмездно - тегін беру, өтеусіз табыстау
передача безоговорочная - сөзсіз табыстау
передача брокером сделки дилеру при наличии у 
него равных приказов клиентов на продажу и по-
купку одной и той же ценной бумаги - брокердің 
дилерде клиенттердің белгілі бір бағалы қағаз дар ды 
сатуға жəне сатып алуға бірдей бұйрықтары бол ған да 
мə мі ле ні оған табыстауы

передача в дар - сыйға табыстау
передача в доверительное управление - сенім гер лік-
пен басқаруға табыстау 

передача в залог - кепілге табыстау
передача в записи - жазбадағы хабар
передача в траст - сенім қорына табыстау

передача вексельного права требования в залог - та-
лап етудің вексельдік құқығын кепілзатқа 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 та-
быстау

передача дела в суд - істі сотқа табыстау 
передача документов - құжаттарды табыстау
передача документов по индоссаменту - құжаттарды 
индоссамент бойынша тапсыру

передача долгов - борышты табыстау
передача долговых требований - борышкерлік талап-
тарды табыстау

передача доли - үлесті табыстау
передача заказа - тапсырысты табыстау
передача закладной - кепілхатты табыстау
передача залога - кепілзатты табыстау
передача имущества - мүлікті табыстау
передача имущества в доверительное управление - 
мүлікті сенімгерлікпен басқаруға табыстау

передача имущества в обеспечение - мүлікті кепіл-
дікпен қамтамасыз етуге табыстау

передача имущества должником при невозможнос-
ти уп латы долгов - борышты төлеуге мүмкіндік 
болмағанда борышкердің мүлікті табыстауы

передача имущества на временное хранение - мү лік-
ті уақытша сақтауға табыстау

передача информации - ақпаратты жіберу
передача информации по факсу - ақпаратты факс 
арқылы жіберу

передача ипотеки - ипотеканы табыстау
передача иска - қуынымды табыстау
передача контракта - келісімшартты табыстау (бұрын 
кəсіпорынның өзі орындап келген міндеттерді 
тəуелсіз орындаушыға жүктеу)

передача кредита по цепочке от конечного кре-
дитора к конечному заемщику - кре дит ті тізбек 
бойынша ақырғы несиегерден ақырғы қарызгерге 
табыстау

передача кредитором ссуды третьим лицам - несие-
гердің несиені үшінші тұлғаларға табыстауы

передача кредитору своих долговых требований в 
покрытие долга - борышты өтеу үшін өзінің бо рыш-
кер лік талаптарын несиегерге табыстау

передача на баланс - теңгерімге беру
передача на заключение - қорытынды шы ға ру ға беру
передача на продажу об лигаций на большую сумму, 
чем первоначально планировалось - облигациялар-
ды бастапқы жос пар лан ған да ғы дан гөрі көп сомаға 
сатуға табыстау

передача на рассмотрение - талқылауға табыстау
передача на утверждение - бекітуге беру 
передача настоящему владельцу ценных бумаг, на-
ходившихся у номинального владельца - атаулы 
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иеленушінің қолындағы бағалы қағаздарды нағыз 
иесіне табыстау

передача недвижимости - жылжымайтын мүлікті та-
быстау

пере дача неоплаченных счетов - төленбеген шоттар-
ды табыстау

передача новостей - жаңалықтар хабары
пе редача облигаций - облигацияларды табыс тау
передача облигаций в качестве залога - облигация-
ларды кепілзат ретінде табыстау

передача обратно путем индоссамента - индоссамент 
арқылы кері табыстау 

передача обязанности - міндеттерді табыстау
передача основного капитала - негізгі капиталды та-
быстау

передача пакета акций - акциялар пакетін табыстау
передача пая - үлеспұлды табыстау
передача платежной информации в другой банк для 
совершения операций - төлем ақпаратын операция-
лар жасау үшін басқа банкіге табыстау

передача по индоссаменту - индоссамент бойынша 
беру

передача по конкурсу в доверительное управление - 
конкурс бойынша се нім гер лік пен басқаруға табыстау

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 табыс тау
передача портфеля - қоржынды табыстау
передача прав - құқықтарды табыстау
передача прав по обязательству - міндеттеме бо-
йынша құқықтарды табыстау

передача прав по ценной бумаге - бағалы қағаздар 
жөніндегі құқықтарды табыстау

передача права на акции - акцияларға құқықтарды 
табыстау

передача права на вычет убытка - залалды шегеру 
құқығын табыстау

передача права на имущество - мүлікке құ қық ты та-
быстау

передача права по чеку - чек бойынша құ қық ты та-
быстау

передача права подписи - қол қою құқығын табыстау
передача права собственности - меншік құ қы ғын 
беру (табыстау)

передача права соб ственности на акции без указа-
ния фамилии нового владельца - акцияларға мен-
шік құқығын жаңа ие ле ну ші нің ататегін көрсетпей 
табыстау

передача права собствен ности на акцию - акцияға 
меншік құқығын табыстау

передача права собственности на имущество от од-
ного лица к другому - мүлікті меншіктену құқығын 
бір тұлғадан екінші тұлғаға табыстау

передача права собственности с по мощью ценных 
бумаг - меншік құқығын бағалы қағаздардың кө ме гі-
мен 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 міндет те ме лерін 
табыстау

передача собственности - меншікті беру
передача спора в арбитраж - дауды төрелік сотқа та-
быстау

передача страхового полиса - сақтандыру полисін 
табыстау

передача страховщиком части принятых им рисков 
- сактандырушының өзі қабылдаған тəуекелдердің 
бір бөлігін табыстауы

передача счета - шотты табыстау
передача технологии - технологияны табыс тау
передача технологии за рубеж - технологияны шетел-
ге табыстау 

передача технологии по контракту - технологияны 
келісімшарт бойынша табыстау

передача управления портфелем ценных бумаг на 
доверительных началах - бағалы қағаздар қор жы-
нын сенімгерлік негізде басқаруды табыстау 

передача утвержденная - бекітілген табыс тама
передача фондов - қорларды табыстау
передача функции - атқарымды табыстау
передача фьючерсного контракта биржевым броке-
ром третьему лицу - биржа бро ке рі нің фьючерстік 
келісімшартты үшін ші тұл ға ға табыстау

передача ценных бумаг - бағалы қағаздарды табыстау
передача ценных бумаг в качестве обеспечения кре-
дита - бағалы қағаздарды несиені қамтамасыз ету 
ретінде табыстау

передача ценных бумаг на хранение в банк - бағалы 
қағаздарды банкке сақтауға өткізу 

передача ценных бумаг, требующая юридического 
оформле ния - бағалы қағаздарды заңи ресімделуін 
талап ететін табыстау

передача части активов вновь образуемой дочерней 
компании - жаңадан құрылатын еншілес компания 
активтерінің бір бөлігін табыстау

передача чека - чекті табыстау
передающее лицо по трансферту - трансферт бо-
йынша табыстаушы тұлға

передающие ценные бумаги - бағалы қағаз дарды та-
быстаушылар

передвижение кредитов - кредиттің ауысуы, кредитті 
ауыстыру

передвижная касса - көшпелі касса
передвижное отделение банка в железнодорожном 
составе - банктің теміржол құ ра мын да ғы көшпелі 
бөлімшесі

передвижной банк - көшпелі банк
передел мирового рынка - дүниежүзілік на рықты 
қайта бөлісу 
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передепонирование - қайта депозиттеу, қайта депозит-
ке салу

передислокация банка - банктің қоныс ауыс тыруы 
“передняя нагрузка” - “алдыңғы жүктеме”
передоверие - қайта сенім білдіру (сенім білдірушінің 
өзіне сенімхатпен берілген өкілеттіктерді үшінші 
біреуге табыстауы) 

передоверие заказа - тапсырысты басқаға сеніп беру
пережитки - сарқыншақ
перезаклад - қайта кепілге салу (кепілге са лын ған мү-
лік ті жаңа несие түрінде ақшалай қа ра жат алу 
мақ сатымен қайта кепілге салу)

перезакладывание - кепілге қайта салу
перезакладывать - қайта салу
перезакладывать заложенное имущество - кепілге 
салынған мүлікті қайта кепілге салу

перезаключать договор - шартты қайта жасау, шартты 
жаңадан жасау 

перезалог - қайта кепілге салу
перезанимать - қайта қарыз алу
переизбыток денег - ақшаның тым молдығы
переизбыток наличности - қолда бар ақшаның тым 
молдығы

переиздание - қайта басып шығару, қайта басылым
переиздание стереотипное - стреотиптік қайта ба-
сылым

переименование - атын өзгерту, қайта атау
перекапитализированный - қайта капитал дан ды-
рылған 

перекапитализировать - қайта капиталдандыру
переквалификация - мамандығын өзгерту, қайта ма-
мандану

перекладывание ответственности - жауап кер шілікті 
басқаға аудару 

“переключение” -“ауыс-түйіс”, “ауыстырым” (1. бір 
инвестицияны сатудан алынған қолма-қол ақшаны 
екінші инвестицияны сатып алуға пайдалану; 2. та-
уар нарығындағы ашық жайғасымды жабу жəне 
нақ сол тауар бойынша сондай, бірақ жеткізім 
мер зі мі басқа жайғасым ашу; 3. мемлекеттің өз 
ва лю та сының шетелге ағылуын тоқтату мақ са-
ты мен халықаралық валюта на ры ғын да жасайтын 
бас қын шылығы; 4. үшінші ел арқылы жүргізілетін 
экспорт-импорт операциясы, мұнда тауар үшін тө-
ле не тін валютаны сатушыға қажетті валютаға 
оңай айырбастауға болады)

переключение программ - бағдарламаларды ауыс-
тыру

перекос курсовой - бағамдағы қиғаштық
перекосы в экономике - экономикадағы қи ғаш тықтар
перекредитовать - қайта несиелендіру
перекрестная гарантия - тоғыспалы кепілдік
перекрестная продажа банковских услуг - көр се ті ле-
тін банк қызметін тоғыспалы сату

перекрестная сделка с ценными бумагами - бағалы 
қағаздармен тоғыспалы мəміле

перекрестная ценовая эластичность спроса - сұра-
ныс бағасының тоғыспалы икемділігі

перекрестная эластичность спроса - сұра ныс тың 
тоғыспалы икемділігі

перекрестная эластичность цен - бағаның тоғыспалы 
бейімделгіштігі

перекрестное владение акциями - акцияларды то ғыс-
палы иелену

перекрестное выжидательное право - тоғыс палы 
аңысын аңдау құқығы

перекрестное сложение - тоғыспалы қосу
перекрестное субсидирование - тоғыспалы жəрдем 
қаражат бөлу

перекрестные данные - тоғыспалы деректер (бір топ-
тағы экономикалық субъектілер арасында салысты-
ру жасауға мүмкіндік беретін деректер)

перекрестный вексель - тоғыспалы вексель
перекрестный коэффициент эластичности - то ғыс-
палы икемділік коэффициенті

перекрытие кислорода - оттегін жауып тастау 
(мемлекеттік шектеулер, тыйым салу, ақша жəне 
материалдық көздерден айыру арқылы кəсіпкерлер 
үшін төзгісіз жағдай жасау деген мағынаны біл ді ре-
тін жаргон)

перекрытие крана - шүмекті жауып тастау (ақша 
алушы əдепсіздік көрсеткен жағдайда қосымша қар-
жы ландыру мүмкіндігінен айыру дегенді біл ді ре тін 
жаргон)

перекупка - алып-сату, қайта сатып алу
перекупное соглашение - қайта сатып алу келісімі, 
кері сатып алу келісімі (бағалы қа ғаз дарды сатушы 
мен сатып алушы ара сын да ғы келісім, мұнда сату-
шы бұрын са тыл ған бағалы қағазды белгіленген мер-
зім де келісілген бағамен кері сатып алуға келіседі)

“перелив” - “қайта құйылу”, “қайта құйылым” 
(мүлікті бір мұрагерліктен екінші мұ ра гер лік ке не-
месе бір сенім қорынан екінші сенім қорына аудару)

перелив капитала - капиталдың қайта құ йы лы мы 
(капиталдың елдер, салалар, кə сіп орын дар, аудандар 
арасында орнын ауыс тыру) 

перелив межстрановый - капиталдың ел ара сындағы 
ауыс-түйісі

перелив чистый - капиталдың таза ауыс-түйісі
переложение налогов - салықтарды аудару
переложение налогового бремени - салық ауырт па лы-
ғын аудару

переложение риска - тəуекелді аудару
переманивание кадров - кадрларды қы зық ты рып 
тарту

переманивание персонала - қызметкерлерді қы зық-
ты рып тарту (компанияға бəсекелес кəсіпорынның 
даярлығы мол, білікті қыз мет керлерін тарту)

перемаркировка - қайта таңбалау
переменная про центная ставка - ауыспалы пайыз дық 
мөлшерлеме

переменная разница цен - бағаның ауыспалы айыр-
масы
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переменная ставка - ауыспалы мөлшерлеме
переменная таможенная пошлина - ауыспалы кеден 
бажы

переменные затраты - ауыспалы шығын
переменные издержки - өзгермелі шығын (өнім өндіру 
көлеміндегі өзгерістерге ті ке лей үйлесімді түрде 
өзгеріп тұратын шығын)

переменные ис точники кредитования - несие лен ді-
ру дің ауыспалы қайнар көздері

переменные накладные расходы - өзгермелі үстеме 
шығыс (сұраныс пен өндіріс кө ле мін де гі өзгерістерге 
үйлесімді түрде өзгеретін, бірақ өндіріс үдерісіне 
тікелей қатысы жоқ шығын)

переменные расходы - өзгермелі шығыс
переменный бюджет - өзгермелі бюджет
переменный гарантийный задаток - ауыспалы ке піл-
дікті кепілақша, ауыспалы кепілдікті қардар

переменный капитал - ауыспалы капитал
переменный купон - өзгермелі купон
переменный оборотный капитал - өзгермелі айна лым 
капиталы

переменный риск - ауыспалы тəуекел (қатер)
перемены коренные - түпкілікті өзгерістер
перемены необратимые - қайтымсыз өз ге рістер
перемены социальные - əлеуметтік өзгерістер
перемены экономические - экономикалық өзгерістер
перемещаемые акти вы - орны ауыстырылатын ак-
тивтер

перемещать денежные средства - ақшалай қара жат-
тың орнын ауыстыру

перемещение активов - активтердің ауыстырылуы 
перемещение иностранной валюты - шетел 
валютасының орнын ауыстыру

перемещение капитала - капиталдың орнын ауыс тыру
перемещение капиталов за рубеж - капиталдарды ше-
телге ауыстыру

перемещение по должности - қызметін ауыстыру, 
қызмет бабымен ауыстыру

перемещение прибыли - пайданың ауыстырылуы
перемещенные ценные бумаги - орны ауыс тырылған 
бағалы қағаздар

перемещенный вексель - орны ауыстырылған вексель
перенапряженный рынок - артық жүктелген нарық
перенасыщение долларовое - долларлық молығу
перенасыщение рынка - нарықтың молығуы
перенасыщение рынка определенными финансо-
выми 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 
кемімелдерді алға ауыстыру

перенесение налоговых убытков назад - салықтық 
кемімелдерді 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 көші-
рілген

перенесенный остаток - көшірілген қалдық
перенимаемая ипотека - қайта қабылданатын ипотека
перенос - тасымал, ауыстыру, көшіру, мерзімді ауыс-
тыру

перенос авансовый - аванстық ауыстыру
перенос бухгалтерских записей с одного счета на 
другой - бухгалтерлік жазбаларды бір шоттан екінші 
шотқа ауыстыру

перенос в бухгалтерскую книгу - бух гал тер лік кі тап-
қа көшіру

перенос журнальных записей в главную книгу - 
журналдағы жазбаларды бас кітапқа ауыстыру 

перенос затрат или поступлений на счета будущего 
периода - шығынды не түсімді бо лашақ кезеңнің шо-
тына көшіру

перенос на более ранний срок - неғұрлым ерте мер-
зім ге көшіру

перенос на другую страницу - басқа бетке көшіру
перенос на пассивную сторону баланса - теңгерімнің 
пассив жағына қарай көшіру

перенос на счета будущих периодов - бола шақ ке зең-
дер шоттарына көшіру

перенос остатка - қалдықты көшіру (бухгалтерияда) 
перенос остатка на новый счет - қалдықты жаңа шот-
қа ауыстыру

перенос потерь за последний год - соңғы жылғы шы-
ға сыны көшіру

перенос сальдо - сальдоны көшіру
перенос сальдо на следующий период - сальдоны 
келесі кезеңге көшіру

перенос срока - мерзімді ауыстыру
перенос срока поставки - жеткізілім мерзімін ауыс-
тыру

перенос убытков - залалды көшіру, залалды ауыстыру
перенос убытков на более ранний период - залалды 
неғұрлым ерте кезеңге көшіру

перенос убытков на буду щий период - залалды бо ла-
шақ кезеңге көшіру

переносимая стоимость - көшірілетін құн
переносить - көшіру
переносить на счет - шотқа көшіру
переориентация инвестиционной политики - инвес-
тициялық саясатты қайта бағдарлау

переориентация экономики - экономиканы қайта 
бағдарлау 

переориентация экономической политики - эконо-
ми ка лық саясатты қайта бағдарлау

переориентировка - қайта бағдарлау
переосвидетельствование - қайта куəландыру
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переоформление - қайта ресімдеу
переоформление активов - активтерді қайта ресімдеу
переоформление долгов - борышты қайта ресімдеу
переоформление долгов в векселя - борышты век-
сельге қайта ресімдеу

переоформление долговых обязательств в облига-
ции с постоянным купоном - борыштық мін дет те-
ме лер ді тұрақты купоны бар облигацияларға қайта 
ресімдеу

переоформление задолженности - берешекті қайта 
ресімдеу 

переоформление прав собственности - мен шік құқы-
ғын қайта ресімдеу

переоформление счета - шотты қайта толтыру
переоцененная валюта - қайта бағаланған валюта
переоценен ный - қайта бағаланған
переоцененный - қайта бағаланған (ағымдағы ба ға сы 
келешектегі пайдамен не баға-пайда коэф фи циен ті-
мен қуатталатын ак ция лар дың сипаттамасы) 

переоценивать - қайта бағалау
переоценивать акти вы в соответствии с текущи-
ми рыночными ценами - активтерді ағымдағы 
нарықтық бағаға сəйкес қайта бағалау

переоценка - қайта бағалау (1. инфляция салдарынан 
пайда құнының жоғарылауы, нарық құнының өсуі 
не алынатын пайыздың көбеюі; 2. бағамы ауыт-
қы ма лы бір валюта құнының екінші валютамен 
салыстырғанда жоғарылауы) 

переоценка актива ба ланса в соответствии с его 
текущей стоимостью - теңгерім активін оның 
ағымдағы құнына сəйкес қайта бағалау 

переоценка активов - активтерді қайта бағалау
переоценка активов в соответствии с текущими ры-
ночными ценами - активтерді ағымдағы нарықтық 
бағаға сəйкес қайта бағалау

переоценка баланса - теңгерімді қайта бағалау
переоценка вкладов - салым ақшаны қайта бағалау
переоценка долго срочного кредитного свопа на 
основе текущих котировок - ұзақ мер зім ді несие 
свопын (айырбасын) ағым да ғы баға белгіленімі 
негізінде қайта бағалау

переоценка запасов - қорларды қайта бағалау
переоценка застрахованного имущества - сақтан ды-
рыл ған мүлікті қайта бағалау

переоценка издержек - шығынды қайта бағалау
переоценка имущества - мүлікті қайта бағалау
переоценка инвалюты - шетел валютасын қайта 
бағалау

переоценка портфеля ценных бумаг на основе теку-
щих цен - бағалы қағаздар қор жы нын ағымдағы баға 
негізінде қайта бағалау

переоценка средств на счетах в иностранной валюте 
- шоттардағы шетел валютасы түріндегі қаражатты 
қайта бағалау

переоценка стоимости - құнды қайта бағалау
переоценка стоимости активов - активтердің құнын 
қайта бағалау

переоценка стоимости в нало говых целях - құнды 
салық мақсаттарында қайта бағалау

переоценка стоимости имущества - мүлік құнын 
қайта бағалау

переоценка ценностей - құндылықтарды қайта 
бағалау

переоценка ценных бумаг - бағалы қағаз дар ды қайта 
бағалау

переоценка ценных бумаг в сторону снижения - 
бағалы қағаздарды төмендеу жағына қарай қайта 
бағалау

переоценочный резерв - қайта бағалау сақтық қоры
переоценочный счет - қайта бағалау шоты
переписка - хат жазысу
переписка официальная - ресми хат жазысу
переписка по контракту - келісімшарт бо йынша хат 
жазысу

переписка служебная - қызметтік хат жазысу
переписывать счет - шотты қайта жазу, шотты көші-
ріп жазу

перепись - санақ (біреуді, бірдеңені жаппай есептеу)
перепись дивидендная - дивидендтік санақ
перепись экономическая - экономикалық санақ
переплата в бюджет - бюджетке артық төлеу
переплата в бюджет по платежам из прибыли - пай-
дадан бюджетке төлем бойынша артық төлеу

переплата налога - салықты артық төлеу
переплачивать - артық төлеу
переподготовка - қайта даярлау (еңбек жо лы ның біраз 
бөлігін өткерген жұмыскерлердің өзінің біліктілігін 
көтеруіне немесе таяу да ғы уақытта үлкен сұ ра ныс-
қа ие болуы ық ти мал басқа мамандықты игеруіне 
мүм кін дік туғызу)

переподготовка кадров - кадрларды қайта даярлау
переподготовка специалистов - мамандарды қайта 
даярлау 

перепроверка - қайта тексеру
перепродажа - алып-сату, қайта сату, артық сату 

(бұрын сатып алынған нəрсені əдетте үстеме 
бағамен сату)

перепродажа акций - акцияларды қайта сату (артық 
сату)

перепродажа аукционная - аукциондық қайта сату
перепродажа неоплаченных счетов - тө лен бе ген шот-
тарды қайта сату

перепродажа права на взыскание долгов - борышты 
өндіріп алу құқығын қайта сату

переработка товаров вне таможенной территории - 
тауарларды кеден аумағынан тыс өңдеу

переработка товаров на таможенной терри тории - 
тауарларды кеден аумағында өңдеу

переработка товаров под таможенным кон тролем - 
тауарларды кеден бақылауымен өңдеу

перераспределение - қайта бөлу, қайта бөліс (жаңадан 
бөлу)

перераспределение активов - активтерді қайта бөлу
перераспределение акций - акцияларды қайта бөлу
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перераспределение де нежных ресурсов - ақшалай ре-
сурстарды қайта бөлу 

перераспределение капитала - капиталды қайта бөлу
перераспределение лимитов - лимиттерді қайта бөлу
перераспределение лимитов кредитования - несие-
лендіру лимиттерін қайта бөлу

перераспределение накладных расходов - үстеме 
шы ғысты 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 бапта-
рын қайта бөлу 

перераспределение финансовых ресурсов - сақтық 
қаржы қорын қайта бөлу

перераспределение фондов - қорларды қайта бөлу
перерасход - артық шығыс, артық жұмсау (ре сурс тар-
дың нормадан, жоспардан тыс шығыны)

перерасход денежных средств - ақшалай қа ражатты 
артық жұмсау

перерасход средств сверх сметы - қаражаттың смета-
дан артық жұмсалуы 

перерасход фонда заработной платы - жалақы қоры-
ның артық жұмсалуы

перерасчет - қайта есептесу, қайта есеп айырысу 
(1. жаңадан есептесу; 2. бұрын межеленген немесе 
есептелген төлем сомасын жағдайдың, мəн-жайдың 
өзгеруіне бай ла ныс ты өзгерту)

перерасчет за год - бір жылғыны қайта есептеу
перерасчет платежей предприятий в бюджет - 
кəсіпорындардың бюджетке төлемін қайта есептеу 

перерасчет по платежам из прибыли в бюджет - пай-
дадан бюджетке төлем бойынша қайта есептеу

перерегистрация - қайта тіркеу
перерегистрация акций - акцияларды қайта тіркеу
перерегистрация вкладчиков - салымшыларды қайта 
тіркеу 

перерегистрация прав собственности - меншік құ-
қықтарын қайта тіркеу 

перерегистрация совместных предприятий в ак-
ционерные общества - бірлескен кə сіп орын дар ды 
акционерлік қоғамдарға қайта тіркеу

перерегистрировать на условное имя - шартты есімге 
қайта тіркеу

“пересекать установленную черту” - “бел гі лен ген 
межеден кесіп өту” (фе де рал дық банк заң намасы 
бойынша қайсыбір қарызгерге банк капиталының 

10%-ынан асатын мөл шер де кредит беруге банктің 
құқығы жоқ екені)

переселение субсидируемое - демеуқаржы берілетін 
қоныс аудару

пересматриваемая ставка - қайта қаралатын мөл шер-
леме

пересматриваемая цена - қайта қаралатын баға
пересматривать процентную ставку - пайыз мөл шер-
лемесін қайта қарау, пайыздық мөлшерлемені қайта 
қарау

пересматривать сроки погашения кредита - кредит ті 
өтеу мерзімін қайта қарау

пересматривать ставку комиссионного вознаграж-
дения - комиссиялық сыйақы мөл шер ле ме сін қайта 
қарау

пересматривать структуру займа - қарыз құ ры лы мын 
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 ва лютных курсов - валюта ба ға мын қайта 
қарау

пересмотр валютных паритетов - ва лю та лар дың 
бара-барлығын қайта қарау, валюталық тепе-теңдікті 
қайта қарау

пересмотр графика или условий - кестені немесе 
шарттарды қайта қарау

пересмотр заказа - тапсырысты қайта қарау
пересмотр запретительных пошлин - тыйым бажын 
қайта қарау

пересмотр инструкций - нұсқаулықтарды қайта қарау 
пересмотр квот Между народного валютного фонда, 
осуществляемый раз в три года - Халықаралық 
валюта қорының үлестемесін үш жылда бір рет 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 пари тетов - 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 реальных курсов в Европейской валют-
ной си стеме - Еуропалық валюта жүйесіндегі нақты 
бағамдарды қайта қарау

пересмотр решения - шешімді қайта қарау
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пересмотр системы субсидирования - қара жат тан ды-
ру жүйесін қайта қарау

пересмотр сметы - сметаны қайта карау
пересмотр соглашения - келісімді қайта қарау
пересмотр срока - мерзімді қайта қарау
пересмотр срока долга - борыш мерзімін қайта қарау
пересмотр сроков кре дитов - кредит мерзімін қайта 
қарау

пересмотр сроков погашения долга - борышты өтеу 
мерзімін қайта қарау

пересмотр сроков погашения задолженности - бере-
шекті 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 струк туры долга - борыштың құ ры лы мын 
қайта қарау

пересмотр условий и сроков кредитов - несие шарт-
тары мен мерзімін 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 - баға ны көтеру 
жағына қайта қарау

пересмотр цен в сторону понижения - бағаны тө мен-
дету жағына қайта қарау

пересмотр центральных валютных курсов - орта лық 
валюта бағамдарын қайта қарау (Еуропалық валюта 
жүйесінде)

пересмотренная ссуда - қайта қаралған несие
“пересол” - “ащы тұздау”, “артық тұздау” (активтер 
құнының секірмелі түрде өсіп, ке йін нен тепе-тең дік-
тің бірте-бірте қалпына келуі)

перестановки кадровые - кадрлық орын ауыс тыру
перестрахование - қайта сақтандыру (сақ тан ды ру 
компаниялары арасында тəуекелді бөлісу)

перестрахование ак ции - акцияны қайта сақ тандыру
перестрахование договорное - шарттық қайта сақ тан-
дыру

перестрахование имущества - мүлікті қайта сақ тан-
дыру

перестрахование квотное - үлестемелік қайта сақтан-
дыру

перестрахование на базе эксцедента - шектемелеу 
негізінде қайта сақтандыру

перестрахование на базе эксцедента убытка - залал-
ды шектемелеу негізінде қайта сақ тандыру

перестрахование обязательное - міндетті қайта сақ-
тандыру

перестрахование по договору “стоп-лосс” - “тоқ та-
тым-лосс” шарты бойынша қайта сақтандыру

перестрахование по договору эксцедента убыт-
ка - залалды шектемелеу шарты бойынша қайта 
сақтандыру

перестрахование по квотному договору - үлес те мелік 
шарт бойынша қайта сақтандыру

перестрахование по эксцедентному договору - шек-
темелі шарт бойынша қайта сақтандыру

перестрахование пропорциональное - үйлесімді 
қайта сақтандыру

перестрахование риска на сумму превышающую 
первоначально обусловленную сумму - тə уе кел дік-
ті бастапқыда келісілген сомадан артық сомаға қайта 
сақтандыру 

перестрахование эксцедентное - шектемелі қайта 
сақтандыру

перестрахователь - қайта сақтанушы, қай та сақ тан-
ды ры лушы (тəуекелдікті сақ тан ды ру ға қабылдаған 
жəне оны басқа сақ тан ды ру компаниясына ішінара 
беруші сақ тан ды ру шы)

перестраховка - қайта сақтандыру (қатерге жол 
бермеу жөніндегі басы артық ша ра лар дың ауызекі 
тілдегі атауы)

перестраховка имущества - мүлікті қайта сақтандыру
перестраховочная квота - қайта сақтандыру үлес-
те ме сі (қайта сақтандыруға берілетін тəуекелдік 
үлесі, бөлігі)

перестраховочная комиссия - қайта сақ тан дыру ко-
миссиясы

перестраховочная премия - қайта сақтандыру сый-
лық ақысы (қайта сақтандыру үде рі сі мен байланыс-
ты сыйлықақы)

перестраховочный договор - қайта сақ тан ды ру шарты
перестраховочный кувер - қайта сақтандыру кувері, 
қайта сақтандыру өтемі

перестраховочный рынок - қайта сақтандыру нарығы
перестраховочный слип - қайта сақтандырма ұсыныс, 
қайта сақтандыру ұсынысы (қайта сақтанушы əле-
ует ті сақтандырушыға жолдайтын жəне тиісті 
тəуекелдікті фа куль тативтік қайта сақтандыруға 
қатысу жө нін де ұсыныс айтылған құжат)

перестраховщик - қайта сақтандырушы (қай та сақ-
тандыру не сақтандыру компаниясы, тəуекелді 
қайта сақтандыруға қабылдаушы қоғам)

перестройка - қайта құру (əлеуметтік-эко но ми ка лық 
жүйені түбірімен өзгерту, ша руа шы лықты жүргізу 
нысандары мен əдістерін айтарлықтай өзгерту)

перестройка банка - банкті қайта құру
перестройка валютных паритетов - ва лю та лық тепе-
теңдікті қайта құру 

перестройка закладной - кепілпұлды қайта құру
перестройка корпоративная - корпоративтік қайта 
құру 

перестройка международных экономических отно-
шений - халықаралық экономикалық қатынастарды 
қайта кұру

перестройка организационная - ұйымдық қайта құру
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перестройка отношений - қарым-қатынасты қайта 
құру 

перестройка системы внешнеэкономических связей 
- сыртқы экономикалық байланыстар жүйесін қайта 
құру

перестройка системы управления - басқару жүйесін 
қайта қүру

перестройка структурная - құрылымдық қайта құру
перестройка структуры акционерного капитала - 
акционерлік капитал құрылымын қайта құру

перестройка финансовых показателей в текущих 
ценах - қаржы көрсеткіштерін ағымдағы бағамен 
қайта есептеу

перестройка экономики - экономиканы қайта құру
переструктизация государственного долга - мемле-
кеттік борышты қайта құрылымдау

переструктурирование - қайта құрылымдау
пересчет - қайта есептеу
пересчет валюты (валютный) - валютаны қайта 
есептеу

пересчет валюты в валюту платежа - валютаны 
төлем валютасымен қайта есептеу

пересчет валюты по паритету - валютаны тепе-теңдік 
бойынша қайта есептеу

пересчет денежной наличности - қолда бар ақшаны 
қайта есептеу

пересчет денежных сумм из одной валюты в другую 
- ақша сомасын бір валютадан екінші валютаға қайта 
есептеу

пересчет показателей в текущие цены - көр сет кіш-
терді ағымдағы бағамен қайта есептеу

пересчет цен - бағаны қайта есептеу
пересчитанные резервы - қайта есептелген сақтық 
қорлар 

пересчитывать денежные сум мы из одной валю-
ты в другую - ақша сомасын бір валютадан екінші 
валютаға қайта есептеу

пересчиты вать из текущих цен в постоян ные - 
ағымдағы бағадан тұрақты бағаға қай та есептеу

пересылка - қайта жөнелту (ақшаны, акцияларды, 
құндылықтарды поштамен, шабарманмен, т.б. 
жөнелту)

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 денег в форме банковской тратты - 
ақшаны банк траттасы нысанында салып жіберу

пересылка денег в форме чека - ақшаны чек ныса-
нында салып жіберу

пересылка денег и ценностей банком - банк тің ақша 
мен құндылықтарды салып жіберуі

пересылка документа - құжатты салып жіберу
пересылка чека - чекті қайта жөнелту
пересылка через банк - банк арқылы салып жіберу

переток капиталов в перспективные отрасли эко-
номики - экономиканың келешегі бар салаларына 
капиталдың ағылуы

переток основных фондов - негізгі корлардың ағылуы
переток средств инвесторов - инвесторлар қара жа ты-
ның ағылуы

переупаковка - қайта тоғанақтау, қайта буып-түю
“переупакованные” ценные бумаги - “қайта то ға нақ-
тал ған” бағалы қағаздар

переустановление - қайта белгілеу (полис те көз де ле-
тін қосымша сыйлықақының төленуін талап ету) 

переуступаемая срочная тратта - қайта орын боса-
татын мерзімдік тратта, қайта шегінбелі мерзімді 
тратта

переуступаемость - қайта табыстаушылық 
переуступаемый - қайта табысталатын, кең ші лік 
берілетін (меншік құқығы жеткізілу кезінде табыс-
талатын бағалы қағазға қа тыс ты айтылатын сөз)

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 (опцион-
ды сатушыға опцион иесінің опцион құқығын жүзеге 
асырғанын, ал сатушы бағалы қағазды шарт талап-
тарына сай жеткізуге тиіс екенін хабарлауы)

переуступка в пользу кредиторов - несиегерлердің 
пайдасына қайта табыстау

переуступка займа - қарызды қайта табыстау
пере уступка займа банком - банктің қарызға кеңшілік 
беруі

переуступка закладной - кепілхатты қайта табыстау
переуступка заработной пла ты - жалақыны қайта 
табыстау

переуступка контракта - келісімшартты қайта та-
быстау

переуступка кредито рам - несиегерлерге қайта та-
быстау

переуступка прав - құқықтарды қайта табыс тау
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 та-
быстау

переуступка путем обмена - айырбас арқылы қайта 
табыстау

переуступка путем продажи - сату арқылы қайта та-
быстау

переуступка тратты- траттаны қайта табыстау
переуступка третьей стороне остатка на клиринго-
вом счете - клирингілік шоттағы қалдықты үшінші 
тарапқа беру



559 ПЕР-ПЕР

переуступка частичная - ішінара қайта табыс тау
переуступленный балан совый счет - қайта табыс тал-
ған теңгерімдік құн

переуступленный счет - қайта табысталған шот
переучет - қайта есептеу (бұрын біреу есепке алған 
вексельді есептеу)

переучет векселя - вексельді қайта есептеу 
переучет и перезалог - қайта есептеу жəне қайта 
кепілге салу (вексельдер мен бағалы қағаздарды 
қайта есептеп, қайта кепілге салу жолымен бір 
банктің екінші банктен қарыз алуы нысаны)

переучетная ставка - қайта есептеу мөлшер лемесі
пе реучетная ставка федерального ре зервного 
банка - федералдық сақтық қордың қайта есептеу 
мөлшерлемесі

переучетная ставка центрального банка - орталық 
банктің қайта есептеу мөл шер лемесі

переучетные операции - қайта есептеу операциялары
переучетный кредит - қайта есептеу несиесі
переучитываемый - қайта есептелетін
переучитывание - қайта есептеу
переучитывание тратты - траттаны қайта есептеу
переучитывать - қайта есептеу
пе реучитывать векселя - вексельді қайта есептеу
пере учтенная тратта - қайта есептелген тратта
перефинансирование - қайта қаржыландыру
перефинансирование банка - банкті қайта 
қаржыландыру

перефондирование - қайтадан қор құру, қайта қор-
лан ды ру (облигация шығарушы бірінші облигацияны 
өтеу мерзімі келгенде төлеу үшін екінші вексель 
шығаратын рəсім)

переход имущества дол жника к кредитору с правом 
выкупа - борышкер мүлкінің өтеуін төлеп алу құқы-
ғымен несиегерге көшуі

переход к де сятичной денежной системе - ондық 
ақша жүйесіне көшу

переход к другому владельцу - басқа иелену шіге 
ауысу

переход к конвертируемости - айырбас та лым ды лық қа 
көшу 

переход к рыночной экономике - нарықтық эко но ми-
ка ға көшу

переход к финан сированию более надежного кли-
ента - неғұрлым сенімді клиентті қаржыландыруға 
көшу

переход на десятичную систему - ондық жүйеге көшу
переход на единую валюту - бірыңғай валю та ға көшу
переход на новые методы управления - бас қарудың 
жаңа əдістеріне көшу

переход по наследству - мұрагерлік бойынша ауысу
переход прав собственности - меншік құқық тарының 
ауысуы

переход права требова ния - талап ету құқы ғының 
көшуі

переходный остаток средств - қаражаттың ауыспалы 
қалдығы, ауыспалы қаражат қал дығы

переходящая сумма - ауыспалы сома
переходящие остатки - ауыспалы қалдық, ауы сатын 
қалдық

переходящие остатки средств - қаражаттың ауысқан 
қалдығы

переходящие средства - ауыспалы қаражат
перечеканивать металл в монету - металды мəнет 
етіп қайта шеку

перечеканивать монеты - мəнетті қайта шеку
перечеканивать монеты, вышедшие из употребле-
ния - қолданудан шыққан мəнетті қайта шеку

перечеканивать слитки в монеты - құйманы мəнет 
етіп қайта шеку

перечеканка - қайта шеку (ескірген мəнетті бал қы-
тып, жаңа мəнет шеку)

перечеканка монет - мəнетті қайта шеку
перечень активов и пассивов - активтер мен пассив-
тер тізбесі

перечень векселей на инкассо - инкассодағы век сель-
дер дің тізбесі

перечень вексе лей, переданных на инкассо - инкас-
со ға берілген вексельдердің тізбесі

перечень депозитов - депозиттер тізбесі
перечень документов - құжаттар тізбесі
перечень документов, необходимых для открытия 
тенгового счета фирме-нерезиденту - бейрезидент 
фирманың теңге шотын ашу үшін қажетті құ жат тар-
дың тізбесі

перечень заказов - тапсырыстар тізбесі
перечень затрат - шығыстар тізбесі
перечень заявок - өтінімдер 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 менеджеров и гаран тов займов - қарыз 
менеджерлері мен кепілгерлерінің тізбесі

перечень налогов - салықтар тізбесі
перечень нестандартных сделок - бейстандарт 
мəмілелер тізбесі

перечень об разцов подписей сотрудников банка - 
банк қызметкерлерінің қой ған қол да ры үлгілерінің 
тізбесі (төлем құ жат та ры мен хат-хабарға банк тің 
атынан қол қою ға уə кілетті)

перечень обязанностей - міндеттер тізбесі
перечень обязательств клиентов - клиенттер 
міндеттемелерінің тізбесі

перечень предложений цены - баға ұсы ныс та рының 
тізбесі

пере чень предложенных цен - ұсынылған бағалар дың 
тізбесі

перечень приоритетных бюджетных инвестицион-
ных программ - басым бюджеттік инвестициялық 
бағдарламалардың тізбесі
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перечень приоритетных бюджетных инвестицион-
ных проектов - басым бюджеттік инвестициялық 
жобалардың тізбесі

перечень профессий - мамандықтар тізбесі
перечень разрешенных законом инвестиций, вы-
ходящий в США - АҚШ-та шы ға тын, заңмен рұқсат 
етілген инвес ти ция лар дың тізбесі

перечень расходов - шығыстар тізбесі
перечень республиканских или местных бюджетных 
инвестиционных проектов - республикалық немесе 
жергілікті бюджеттік жобалардың тізбесі

перечень республиканских или местных бюджетных 
инвестиционных программ- республикалық немесе 
жергілікті бюджеттік бағдарламалардың тізбесі

перечень сводный - жиынтық тізбе
перечень сделок - мəмілелердің тізбесі
перечень счетов - шоттардың тізбесі
перечень услуг - көрсетілетін қызметтер тізбесі
перечень учетных векселей - есептік вексельдер 
тізбесі

перечень факторов ипотечных пулов, публикуемый 
в США - АҚШ-та жарияланатын ипотекалық пул 
факторларының тізбесі

перечень ценных бумаг - бағалы қағаздардың тізбесі
перечень штатных единиц - штаттық бір лік тер тізбесі
перечисление - аудару, аударылған қаржы (қол  ма-қол 
ақшасыз есеп айырысу, ақшалай қа  ра  жат ты бір 
шоттан екінші шотқа аудару)

перечисление в бюджет - бюджетке аудару
перечисление валюты ссуды - несие валютасын 
аудару

перечисление денег - ақша аудару
перечисление денег на депозит - ақшаны депозитке 
аудару

перечисление денег на счет - ақшаны шотқа аудару
перечисление денег на текущий счет - ағым дағы 
шотқа ақша аудару

перечисление денег по почте - ақшаны пошта арқылы 
аудару

перечис ление денег с депозита - депозиттен ақша 
аудару

перечисление денежных средств - ақшалай қаражат-
ты аудару

перечисление добровольных пенсионных взносов - 
ерікті зейнетақы жарналарын аудару

перечисление доходов населения во вклады - халық-
тың табысын салымға аудару

перечисление издержек - шығынды аудару
перечисление на счет - шотқа аудару
перечисление очередного транша кредита - кредит-
тің кезекті траншын аудару

перечисление пла тежей - төлемдерді аудару
перечисление со счета - шоттан аудару
перечисление средств - қаражатты аудару
перечисление сумм - соманы аудару
перечисление сумм, подлежащих выплате - төленуге 
тиіс 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

перечисление траншей - траншаны аудару
перечисления трансфертные - трансферттік аударым
перечисленный - аударылған
перечислять деньги - ақша аудару
пере числять деньги с депозита - депозиттен ақша 
аудару

перечислять на счет - шотқа аудару
переэмиссия акций - акцияларды артық шығару
период - кезең, кез (1. бағалы қағаздың өтелгенге дейін 
не сатып алынғанға дейін айналыста болу кезеңі; 
2. келісімшарттың шарт тараптары арасында 
қайсыбір міндеттемені белгілейтін талабы)

период “остывания” - “суыну” кезеңі (30 күн нен 
90 күнге дейінгі кезең, бұл ке зең де бағалы қа ғаз-
дар мен биржалар жөніндегі комиссия ба ғалы қа-
ғаз дар дың жаңа шығарылымын тір кеу жө нін де гі 
өтініштерді тексереді)

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 валютной интервенции - валюта бас қын шы-
лы ғы кезеңі

период владения ценны ми бумагами - бағалы қағаз-
дарды иелену кезеңі

период выборки креди та - кредитті іріктеу кезеңі
период выкупа - өтеуін төлеп алу кезеңі
период выплаты - төлеу кезеңі
период вы соких процентных ставок - жо ға ры па йыз-
дық мөлшерлеме кезеңі

период гарантийный - кепілдікті кезең
период гарантируемый - кепілдендірілген кезең
период грационный - грациялық кезең, же ңіл дікті 
кезең

период действия - іс-қимыл кезеңі
период действия договора страхования - сақтандыру 
шартының қолданылу кезеңі

период действия обязательства - міндеттеме күшінің 
қолданылу кезеңі

период действия повышательной тенденции - артты-
ру үрдісінің қолданылу кезеңі (биржада)

период действия предложе ния ценных бумаг для 
продажи - сату үшін бағалы қағаздар ұсынысының 
қолданылу кезеңі

период действия страхования - сақтандыру күшінің 
қолданылу кезеңі
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период дисконтирования - дисконттау кезеңі
период для начисления процента - пайыз есептелетін 
кезең

период до выкупа половины стоимости выпущен-
ных облигаций - шығарылған облигациялар құны-
ның жартысын өтеуін төлеп алуға дейінгі кезең

период договорный - шарттық кезең
период долгосрочный - ұзақ мерзімді кезең
период, за который выплачивается зарплата - 
жалақы төленетін кезең

период, за который начисляются проценты - пайыз 
есептелетін 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, когда наступает срок платежа - төлем мер зі-
мі басталатын кезең

период конвенционного приоритета - кон вен ция лық 
басымдылық кезеңі

период конверсии - айырбас кезеңі
период конвертации - айырбасталым кезеңі
период консигнации - консигнация кезеңі
период контроля - бақылау кезеңі
период краткосрочный - қысқа мерзімді кезең
период кредита - несие кезеңі
период купонный - купондық кезең
период льготный - жеңілдікті кезең
период, на который назначается пенсия - зейнетақы 
тағайындалатын кезең 

период, на который сде лан срочный вклад - мерзімді 
салым жасалған кезең

период наблюдения - байқау кезеңі
период налоговый - салық кезеңі
период налогообложения - салық салу кезеңі
период начисле ния процентов - пайыз есептеу кезеңі
период обложения - салық салу кезеңі
период оборачиваемости капитала - капиталдың 
айналымдылық кезеңі

период оборота капитала - капиталдың айналымы 
кезеңі

период обратного возвра щения - кері қайту кезеңі
период обращения - айналыс кезеңі
период обращения капитала - капиталдың айналыс 
кезеңі

период обследования - тексеру кезеңі
период обслуживания - қызмет көрсету кезеңі
период ожидания - күту кезеңі (өтінімді бағалы қа-
ғаз дар дың нарықтағы айналысына дейін АҚШ-тың 
Бағалы қағаздар комиссия сына тіркеуге берген 
күннен бастап 20 күн)

период окупаемости - өтелімділік кезеңі
период окупаемости ин вестиций - инвести ция лардың 
өтелімділігі кезеңі

период освоения - игеру кезеңі
период освоения бюджетного кредита - бюд жет тік 
несиені игеру кезеңі

период освоения рынком новых ценных бумаг - 
нарықтың жаңа бағалы қағаздарды игеру кезеңі

период от выпуска ценной бумаги до первой даты 
возможного по гашения - бағалы қағаз шығарылған 
күннен ықтимал өтелетін алғашқы күнге дейінгі 
кезең

период от подачи за явки на эмиссию ценных бу-
маг до начала их реализации - бағалы қағаздарды 
шығаруға өтінім берілген күннен олар өтеле бас та-
ған ға дейінгі кезең

период ответственности страховщика - сақ тан ды ру-
шы ның жауапкершілікті кезеңі

период отсрочки плате жа - төлем мерзімін ұзарту 
кезеңі

период отсрочки пла тежа за купленные акции на 
Лондонской фондовой бирже - Лон дон ның қор 
биржасында сатып алынған акциялар үшін төлем 
мерзімін ұзарту кезеңі

период отчетный - есепті кезең
период очередной фик сации плавающей ставки по 
кредиту - несие бойынша құбыл ма лы мөлшерлемені 
кезекті тиянақтау кезеңі

период пико вой нагрузки в операционной деятель-
ности банка - банктің операциялық қыз ме тін де гі 
шырқау жүктеме кезеңі

период планирования - жоспарлау кезеңі
период плановый - жоспарлық кезең
период платежа - төлем кезеңі
период повышенного спроса - жоғары сұ ра ныс кезеңі
период повышенной опасности - жоғары қа уіптілік 
кезеңі (сақтандыруда)

период погашения - өтеу кезеңі
период погашения кредита - кредитті өтеу кезеңі
период погашения ссуды - несиені өтеу кезеңі
период подачи тендеров - тендерлерді ұсыну кезеңі
период подачи ходатайства - қузаухат беру кезеңі
период подписки - жазылыс кезеңі
период процентный - пайыздық кезең
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 құры лым дау кезеңі
период рыночный - нарықтық кезең
период спада - құлдырау кезеңі
период списания актива - активті есептен шығару 
кезеңі

период сравнимый - салыстырымдық кезең
период среднесрочный - орта мерзімді кезең
период страховой - сақтандыру кезеңі 
период текущий - ағымдағы кезең
период упадка сбыта - өткізудің құлдырау кезеңі



562ПЕР-ПЕР

период усвоения - игеру кезеңі, иелену ке зе ңі (жаңа 
акциялар не облигациялар шы ға ры лы мы ұсы ныл ған-
нан кейін бағалы қағаздың сау да дағы бағасы бел гі ле-
не тін уақыттық кезең)

период устойчивых цен - орнықты баға кезеңі
период учета (учетный) - есеп кезеңі, есепке алу 
кезеңі

период учета векселей - вексельдерді есепке алу 
кезеңі

период финансовый - қаржылық кезең
период франчайзинга - франчайзинг кезеңі
период цикла - цикл кезеңі
периодическая выписка со счета - шоттан дүр кін-
дүркін көшіру, шоттан дүркіндік көшірім

периодическая отчетность - дүркіндік есеп-қисап 
периодическая ставка - дүркіндік мөл шер леме
периодическая таможенная декларация - дүр кіндік 
кеден мағлұмдамасы 

периодически выпла чиваемый дивиденд - дүркін-
дүркін дивиденд төленетін кезең

периодически уплачиваемый взнос - дүркін-дүркін 
төленіп тұратын жарна

периодические процедуры - дүркіндік рəсім
периодические процентные лицензионные отчисле-
ния - дүркіндік пайыздық ли цен зия лық аударым

периодические расчеты по сальдо встречных требо-
ваний - қарама-қарсы талаптарды сальдо бойынша 
дүркін-дүркін есептеу

периодические экономические кризисы - дүр кін-
дүркін болатын экономикалық дағ да рыс

периодический - дүркіндік, кезеңдік
периодический обмен ин формацией о взаимных 
сделках - өзара мəміле туралы ақпаратты дүркін-
дүркін алмасу 

периодический обмен ин формацией о взаимных 
сделках между биржевыми брокерами или бро-
керами и банками - биржа брокерлері немесе бро-
керлер мен банктер арасында өзара мəміле туралы 
ақпаратты дүркін-дүркін алмасу

периодический пе ревод денег банком по предвари-
тельной письменной инструкции владельца счета 
- банктің шот иесінің алдын ала жазбаша нұсқаулығы 
бойынша дүркіндік ақша аударымы 

периодический пере смотр условий просроченной 
задолженности - мерзімі өткен берешек шарттарын 
дүркін-дүркін қайта қарау

периодическое перечисление - дүркін-дүркін аудару
периодическое снятие денег со счета - ақша ны шот-
тан дүркін-дүркін алу

периодичность - дүркінділік, мерзімділік
периодичность выплаты заработной платы - жалақы 
төлеудің дүркінділігі 

периодичность выставления счетов - шоттар 
ұсынудың дүркінділігі

периодичность кризисов - дағдарыстың дүр кін ділігі
периодичность платежей по ценным бумагам - 
бағалы қағаздар бойынша төлемдердің дүр кінділігі

периодичность проверок - тексерудің дүр кін ділігі
периферийная валю та - шет аймақтық валюта
перпендикулярная разница - перпендикуляр айырма 

(бір мезгілде орындалатын сатылу бағасы бірдей 
опциондарды пайдалану стратегиясы)

персонал - қызметкерлер, жеке құрам, қыз мет кер лер 
құрамы

персонал административно-управленческий - əкім-
шілік-басқару қызметкерлері

персонал административный - əкімшілік құ рам, əкім-
шілік қызметкерлері

персонал аккредитованный - тіркелген құрам
персонал банка - банк қызметкерлері
персонал кассы - касса қызметкерлері
персонал квалифицированный - білікті қыз мет-
керлер

персонал компетентный - құзырлы қыз мет керлер
персонал конторский - кеңсе қызметкерлері
персонал контролирующий - бақылаушы қыз мет-
керлер

персонал некомпетентный - құзырсыз қыз меткерлер
персональная акция - дербес акция
персональное налоговое планирование - дербес 
салықтық жоспарлау, салықты дербес жоспарлау

персональное финансовое планирование - дербес 
қаржылық жоспарлау (банк қыз мет те рін көрсету 
түрі)

персональные данные - дербес деректер
персональные планы инвестирования - ин вестиция-
лаудың дербес жоспарлары

персональный - арнаулы, дербес
персональный вклад - дербес салым
персональный заем - дербес қарыз, арнаулы қарыз 

(жеке тұлғаға жекебасының шығыны үшін бе рі ле-
тін кредит)

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 увольнительный фонд - дербес 
мұрсатана қоры (АҚШ-та жұмысқа жалданушы кез 
келген қызметші жылына 2000 доллармен шектелген 
депозитпен аша алатын жеке басылық мұрсатана 
қоры)

персональный учет пенсионных взносов - зейнетақы 
жарналарының дербес есебі

персональ ный финансовый отчет - дербес қаржы 
есебі (есептемесі)

персонификация - дербестендіру
персонифицированная товарная тратта - дербес тен-
ді ріл ген тауар траттасы

персонифицированные социальные льготы - дербес-
тен дірілген əлеуметтік жеңілдіктер 

персонифицированный счет - дербестенді рілген шот
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персонифицированный учет - дербестенді рілген есеп
перспектива - келешек, болашақ
перспектива долгосрочная - ұзақ мерзімді келешек
перспектива краткосрочная - қысқа мерзімді 
келешек

перспектива оздоровления экономики - экономика-
ны сауықтырудың мүмкіншілігі

перспективная оценка - перспективалы ба ға лау, 
келешектегіні бағалау (соңғы тə жі ри бе негізінде 
мөлшерлемесі тиянақты сый лық ақы ны да, мөл-
шер ле месі өзгермелі сый лық ақы ны да күні бұрын 
анықтау)

перспективы развития - даму келешегі
перспективы экономические - экономикалық 
келешек

перфокарточная форма бухгалтерского учета - 
бухгалтерлік есептің перфокарточкалық нысаны

перфорационная карта - перфорациялық карта
перфорационные вычислительные машины - пер-
фо рациялық есептеу машиналары

перфорированная карточка - перфорация ланған 
карточка

перфорированная лента - перфорацияланған таспа
перфорированный чек - перфорацияланған чек
перформер - перформер (табысқа жеткен акция)
перцентиль - перцентиль (пайыз түрінде тұл ға ла нып, 
өлшенген, антропометрикалық бел  гі  нің айқындалған 
мəніне сай келетін адам  дар  дың жиынтық көлемінің 
жүзден бір үлесі) 

перцепция - перцепция (бажды қабылдау, жинау, 
молайту)

песева - песева (Гананың ақша өлшемі)
песета - песета (Андорра, Балеар аралдары, Канар 
аралдары жəне Испанияның ақша өлшемі, 100 сен-
ти мо ға тең)

песо - песо (Филиффин, Гвинея-Бисау, Аргентина, 
Боливия, Доминикан Республикасы, Колумбия, Куба, 
Мексиканың ақша өлшемі, 100 сентавоға тең; Чили, 
Уругвайдың ақша өлшемі, 100 сентесимоға тең)

песо Гвинеи-Бисау - Гвинея-Бисау песосы
 песоны жаңа ақша бірлігіне - аустралға ауыс тыру 
бағдарламасы (Аргентина)

петродоллары - петродоллар (1970 жылдары мұ най-
дың бағасы қарыштап көтерілгеннен ке йін банктер-
де американ долларымен депозиттелген сақтық 
қорлары) 

пехлеви - пехлеви (Иранның алтын шақасы)
печатание денег - ақша басып шығару
печатание на ленте тикера цен на момент закрытия 
рынка - нарықтың жабылуы сə тін де тикер таспасын-
да бағаны басу

печатать банкноты - банкнот басу
печатать деньги - ақша басу
печатать деньги - ақша басып шығару
печать банка - банк мөрі
печать ведомственная - идаралық мөр
печать гербовая - гербті мөр, елтаңбалы мөр

печать государственная - мемлекеттік баспасөз
печать для платежных документов - төлем құжат та-
ры на арналған мөр

печать на векселе - вексельдегі мөр
печать на квитанции - түбіртектегі мөр
печать на ценных бумагах - бағалы қағаз дар дағы мөр
пиастр - пиастр (1. күміс шақа песо атау ла ры ның 
бірі; 2. Египет, Ливан, Сирия, Судан ның қазіргі 
ұсақ шақасы, 100 фунтқа тең; 3. Түр кия ның ақша 
өлшемі, 100 лираға тең)

пибор - пибор (Париждегі банк аралық де по зит тік 
нарық ұсынысының мөлшерлемесі)

пиггибэк-регистрация - пиггибэк-тіркеу (бағалы 
қағаздар кепілгері корпорацияның қолданыстағы ак-
циялар пакетін көпшілікке арналған жаңа акциялар 
ұсынысымен ұш тас ты ра отырып сатуға мүмкіндік 
беретін жағдай)

пик экономического роста - экономикалық өрлеу 
шыңы

пикап - пикап (акцияларды айырбастау нə ти же сінде 
алынған құн)

пиковое ценообразование - ең жоғары дең гей де гі баға 
белгіленімі, шарықтаулы баға бел гі ленімі, қауырт 
шақтағы баға белгіленімі (ба ғаны уақытқа қарай 
сұ ра ныстың едəуір кө беюі байқалған жағдайда бел-
гі леу, мыс., қала маңына қатынайтын көліктер де 
қауырт сағатта жолақыны көтеріңкі бел гі леу)

пин - пин (цифр)
пин-код - пин-код (цифрлі код)
“пип” - “пип” (валюта бағамының он мыңнан бірі) 
пирамида - пирамида, үшкіл (1. биржада: алып-са-
тарлар қосымша өзара шарттар бойынша де по-
зит ті төлеу үшін қол да ныс та ғы өзара шарттар 
бойынша пай да ның бір бөлігін пайдалану жолымен 
кө бейт кен биржалық шарттардың саны; 2. ком па-
ния ның сатылы құрылымына қатысты қол да ны ла-
тын термин; 3. күмəнді мəміле, қар жы компанияла-
ры қолданатын баю тəсілі)

пирамида финансовая - қаржы пирамидасы, қаржы 
үшкілі

пирамида ценных бумаг - бағалы қағаздар пира-
мидасы 

пирамидная продажа - пирамидалық сату, пирами-
да лық сауда (саудадағы тəжірибесіз адамдарды 
сапасы күмəнді өнімді жоғары бағамен сон ша лық-
ты күмəнді түрде сату құқығына айырбастап, 
қолма-қол ақ ша сы нан айырылуға заңсыз мəжбүр ету 
тəсілі)

пиратская копия компьютерных программ - 
компьютерлік бағдарламалардың қа рақ шы лық 
көшірмесі

пиратский провайдер - қарақшы провайдер
пистоль - пистоль (Испания, Франция, Италия, 
Германияның алтын шақасы)

письменная гарантия - жазбаша кепілдік
письменная корреспонденция - жазбаша хат-хабар
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письменная поддержка - жазбаша қолдау (бас ком па-
ния ның банкіге өзінің еншілес ком па ния сы ның несие 
алғысы келетіні жөнінде жолдаған хаты)

письменная сделка - жазбаша мəміле
письменная форма сделки - мəміленің жазбаша 
нысаны

письменно подтвержденный долг - жазбаша қуат тал-
ған борыш

письменное долговое обязательство - жазбаша бо-
рыш қорлық міндеттеме

письменное или устное уведомление о неплатеже 
- төленбеген төлем туралы жазбаша немесе ауызша 
хабарлау

письменное обяза тельство - жазбаша мін дет теме
письменное обязательство банка выдать сертифи-
кат ценной бумаги после ее выпуска - банктің ба-
ға лы қағаз шығарылғаннан кейін оның сертификатын 
беру жөніндегі жазбаша міндеттемесі

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

письменное подтверждение в совершении платежа 
в погашение долга - борышты өтеуге төлем тө лен ге-
нін жазбаша қуаттау

письменное подтвер ждение уплаты долга - борыш-
тың төленгенін жазбаша қуаттау

письменное предупреждение - жазбаша ескерту
письменное приглашение на торги - сауда-саттыққа 
жазбаша шақыру

письменное признание долга - борышты жазбаша 
мойындау

письменное разре шение - жазбаша рұқсат
письменное согласие на оплату платежного требова-
ния-поручения - төлем талабы-тапсырмасын төлеуге 
жазбаша келісім беру

письменное соглашение об эмиссии облигаций - об-
лигациялар шығару туралы жазбаша келісім

письменное тре бование уплаты - төлеуді жазбаша 
талап ету

письменное требование уплаты взноса за акции- ак-
циялар үшін жарнаны төлеу туралы жазбаша талап

письменное уведомление клиенту фирмы о количе-
стве выделенных ему акций - фирманың клиентіне 
оған бөлінген ак ция лар дың саны туралы жазбаша 
хабарлама

письменное уведомле ние эмитента о необходимости 
пере смотра предварительного проспекта займа 
- қарыздың алдын ала аңықтамалығын қайта қарау 
қажеттігі туралы эмитенттің жазбаша хабардар етуі

письменный - жазбаша
письменный заказ - жазбаша тапсырыс
письмен ный приказ об уплате денег - ақша төлеу ту-
ралы жазбаша бұйрық

письмо аккредитивное - аккредитивті хат
письмо банка - банк хаты
письмо в банк - банкіге хат
письмо входящее - кіріс хат

письмо гарантийное - кепілдік хат
письмо заемное - қарыздық хат
письмо залоговое - кепілді хат
письмо идентификационное - сəйкестендіру хаты
письмо именное - атаулы хат, бəсіре хат, есімді хат
письмо инвестора об отказе от ценных бумаг, 
выделен ных ему в новом займе - инвестордың 
жаңа қарызда өзіне бөлінген бағалы қағаздардан бас 
тарту туралы хаты

письмо инструктивное - нұсқаулық хат
письмо информационное - ақпараттық хат
письмо исходящее - шығыс хат
письмо кассовое - кассалық хат
письмо комитета по ценным бумагам и биржам 

(США) с указанием на отсутствие намерений 
предпринимать какое-либо действие - бағалы 
қағаздар мен биржалар жө нін де гі комитеттің (АҚШ) 
қандай да болсын əрекет жасау ниеті жоқ екені 
көрсетілген хаты

письмо кредитное - несие хаты (көрсетілген тұлғаға 
несие жөнелту туралы адресатқа тапсырма-
құжат)

письмо независимого аудитора о том, что инфор-
мация в проспекте и заявке на регистрацию 
ценных бумаг подготовлена пра вильно - тəуелсіз 
аудитордың анықтамалықтағы жəне бағалы қа-
ғаз дарды тіркеуге өтінімдегі ақпараттың дұрыс 
дайындалмағаны туралы хаты

письмо независимого аудитора о том, что про-
спект и заяв ка на регистрацию ценных бумаг 
подготовлены правильно - тəуелсіз аудитордың 
анықтамалықтағы жəне бағалы қағаздарды тіркеуге 
өтінімнің дұрыс дайындалғаны туралы хаты

письмо о востребовании - талап етілмелі хат
письмо о денонсации - денонсация туралы хат, 
денонс тау туралы хат (бір мемлекеттің екінші мем-
лекетке өзара жасасылған шартты бұзатыны ту-
ралы хабарлаған хаты)

письмо о мо ральном обязательстве - ах лақ тық 
(моральдық) міндеттеме туралы хат

письмо о намерениях инвестора - инвестордың ниеті 
туралы хат

письмо о праве удержания - ұстап қалу құ қы ғы 
туралы хат

письмо об инкассации - инкассация туралы хат
письмо обменное - айырбас хаты
письмо обязательственное - міндеттемелік хат
письмо официальное - ресми хат
письмо поддержки - қолдау хат (1. ба ға лы қа ғаз-
дар ды сақтандыру кезінде мағ лұм да ма ны тіркеу 
жəне анықтама дұрыс да йын дал ғанын жəне ол 
дайындалғаннан ке йін ешқандай материалдық өз ге-
ріс тер бол ма ға нын қуаттау үшін қажет тə уел сіз 
ау ди тор лық хат; 2. заңи келісімге қа ты су шы бір 
тараптан екінші тарапқа келісімде күңгірт көр се-
тіл ген іс-əрекеттің қабылданатыны не қабыл дан-
байтыны айтылған хат)
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письмо рекомендательное - ұсыну хаты, кепілдеме 
хат

письмо с выражением сожаления, посылаемое ин-
вестору при невозможности удовлетворить его 
заявку на новые ценные бумаги - инвесторға оның 
жаңа бағалы қағаздарға өтінімін қанағаттандыру 
мүм  кін болмаған кезде жолданатын өкініш білді ріл-
ген хат 

письмо с напоминанием о платеже - төлем туралы 
еске салу хаты

письмо с требованием уплаты долга - борышты 
төлеу талабы жазылған хат

письмо с уведомлением о выпуске новых акций с 
правом их приобретения акцио нерами компании - 
жаңа акциялардың шы ға рыл ға ны жəне оны компания 
ак цио нер ле рі нің сатып алуға құқылы екендігі туралы 
хабарлама хат

письмо с указанием суммы подписки - жазылыс со-
масы көрсетілген хат 

письмо с указанием суммы подписки на акции или 
обли гаци - акцияға немесе обли га ция ға жазылыс со-
масы көрсетілген хат 

письмо с указаниями - нұсқаулы хат
письмо служебное - қызметтік хат (қызмет бабымен 
жазылған хат)

письмо сопроводительное - жолдамалы хат
письмо срочное - шұғыл хат
письмо уведомительное - хабарлама хат
письмо ценное - құнды 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 (1. көбінесе акцияларды 
бөлу туралы хатқа тіркелетін бланк, онда жаңа 
эмиссиядан акция алған тұлға оны иелену құ қы ғы-
нан біреудің пайдасына толық немесе құқықтан бас 
тарту көзделген кезең бойына бас тартады; 2. өз 
капиталын өндіріп алғысы келетін үлеспұлдық сенім 
қорының иесі толтыратын қайсыбір сер ти фи кат-
тар дың күшін жою туралы бланк-пішім)

письмо-подтверждение - қуаттама-хат
письмо-поручение - тапсырма хат
письмо-приглашение - шақыру хат
письмо-телеграмма - жеделхат
пит - пит (тауар биржасы үйіндегі мерзімдік шарт 
жасасылатын орын)

ПИТИ - ПИТИ (кепілпұл бойынша ай сайынғы ағым-
да ғы шығысты сипаттау кезінде пайдаланылатын 
“борыштың негізгі сомасы, пайыз, салық жəне сақ-
тан ды ру” (principal, interest, tax, insurance) деген 
терминдердің кəдімгі қысқартылған атауы)

Питтсфилдский” проект - “Питтсфилд” жобасы 
(Массачусетс штатының Питтсфилд округіндегі 
электронды төлемдер жобасы, банктерді, несие-

жинақ жəне кредит одақ та рын, көптеген сауда 
фирмаларын қамтиды)

плавающая процентная ставка - құбылмалы пайыз-
дық мөлшерлеме

плавающая рента - құбылмалы рента (АҚШ)
плавающая ставка - құбылмалы мөлшерлеме
плавающая ставка вознаграждения - сый ақы ның 
құбылмалы мөлшерлемесі, құ был ма лы сыйақы 
мөлшерлемесі

плавающая ставка по ипотечному креди-
ту - ипотека лық кредит бойынша құбылмалы 
мөлшерлеме

плавающая учетная ставка для первоклассных 
заемщиков - бірінші сыныпты қа рыз гер лер үшін 
құбылмалы есептік мөлшерлеме

плавающее долговое обязательство - құ был малы 
борышқорлық міндеттеме

плавающее предложение ценных бумаг - ба ғалы 
қағаздардың құбылмалы ұсынысы

плавающие акции - құбылмалы акциялар (алып-
сатарлық мақсатпен қолайлы сəтте қайта сату 
үшін сатып алынған акция)

плавающие капиталы - құбылмалы капиталдар (бір 
қаржы нарығынан екіншісіне ұдайы өсу үстіндегі 
акцияларға тиімді орналастыру мақсатымен ауда-
рылатын капиталдар)

плавающие ценные бумаги - құбылмалы бағалы 
қағаздар, қалқымалы бағалы қағаздар

плавающий - құбылмалы (валюта бағамы туралы)
плавающий валютный курс - құбылмалы валюта 
бағамы (валюталық реттеудің на рық тық те ті-
гі не негізделген еркін өзгермелі валюталық бағам 
режимі)

плавающий долг - құбылмалы борыш (мемлекет 
не қоғамдық ұйым банк несиесі не қысқа мерзімді 
мемлекеттік қарыз негізінде қай тару шартымен 
қысқа мерзімге алатын қаржы)

плавающий капитал - құбылмалы капитал (бір қар-
жы нарығынан екіншісіне ұдайы өсу үстіндегі ак-
ция лар ға тиімді орналастыру мақсатымен аудары-
латын капитал)

плавающий курс - құбылмалы бағам
плавающий курс, опреде ляемый действием зако-
на спроса и предложения на рынке - нарық та ғы 
сұраныс пен ұсыныс заңының əсерімен айқын да ла-
тын құбылмалы бағам

плавающий курс, определяемый действиями цен-
тральных банков - орталық банк тер дің əре кет те рі-
мен анықталатын құбылмалы бағам

плавающий курс, опреде ляемый не только стихи-
ей рынка, но и действиями центральных бан-
ков - нарық стихиясымен ғана емес, сонымен бірге 
орталық банктердің əре ке ті мен де айқындалатын 
құбылмалы бағам

плавающий курс, определяемый спросом и предло-
жением - сұраныс пен ұсыныс ар қылы анықталатын 
құбылмалы бағам 
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плавающий обменный курс - құбылмалы айыр бас 
бағамы

плавающий процент - құбылмалы пайыз (кредит бо-
йынша мөлшерлеме кредитті Либорға сəйкес өтеу 
шегінде өзгеріп отырады дегенді білдіретін термин)

плавление - балқу (акция бағасының ба қы лау ға 
келмейтіндей деңгейде құлдырауы)

плавное снижение валют ного курса до экономи-
чески обосно ванного уровня - валюта бағамының 
экономикалық тұрғыдан негізделген деңгейіне дейін 
баяу төмендеуі

плакированная монета - жалатпалы мəнет
план “тандема” - “тандем” жоспары
план бюджетный - бюджеттік жоспар
план валютный - валюталық жоспар
план взаимного со гласования счетов - шоттарды 
өзара келісу жоспары

план выборочного контроля - іріктемелі ба қы лау 
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 жос пары
план денежного обращения - ақша айналысы 
жоспары

план диверсификации - əртараптандыру жос пары
план директивный - директивалық жоспар
план документации и документооборота - құ  жа т  та ма 
мен құжат айналымының жос па ры

план долгосрочный - ұзақ мерзімді жоспар
план дополнительный - қосымша жоспар
план из семи пунктов - жеті тармақтан тұ ра тын жо-
спар (жұмыс орнына лайықтыларды іріктеп алудың 
А.Роджер əзірлеген рəсімі, мұнда үміткерлер мына-
дай талаптар бойынша бағаланады: сыртқы кескін-
келбеті, жетістіктері, пайым-парасаты, қабілеті, 
мүдделері, тұрмыс салты, жеке басына қатысты 
мəн-жайлар)

план изменения структуры капитала - ка питалдың 
құрылымын өзгерту жоспары

план календарный - күнтізбелік жоспар
план капиталовложений - күрделі жұм са лым дар 
жоспары

план Карпентера - Карпентер жоспары (АҚШ-та 
шарттар бойынша залал бөлісін қай та сақтандыру 
жүйесі)

план кассовый - кассалық жоспар
план квартальный - тоқсандық жоспар
План Кейнса - Кейнс жоспары (Халықаралық валюта-
лық жүйе құру жоспары, 1943-1944 жылдар)

план Кеог - Кеог жоспары (1. АҚШ-та өзіне-өзі жұ-
мыс істейтін ұсақ кəсіпкерлердің зейнетақы қорын 
жасауды көздейтін жинақ ақша жүйесі; 2. салық 
же ңілдіктері бар, бей кор поративтік кə сіп орын дар-

дың иелері мен жалданып істемейтін тұлғаларға 
ар нал ған зейнетақы тəсімі)

план комплексный - кешенді жоспар
план конверсии - конверсия жоспары, айырбастау 
жоспары

план конверсии капитала - капиталды айырбастау 
жоспары (капиталды табысқа айналдыратын 
рента)

план краткосрочный - қысқа мерзімді жоспар
план кредитный - кредит жоспары
план кредитования - несиелендіру жоспары
план Маршалла - Маршалл жоспары (Еуропаны 
қалпына келтірудің американдық бағ дар ла ма сының 
бейресми атауы. Оны 1947 ж. ұсынған АҚШ-тың 
мемлекеттік хатшысы Дж. К. Маршалл есімімен 
ата лады)

план месячный - айлық жоспар
план Морриса - Моррис жоспары (АҚШ-тағы тұты-
ну шылық несие жүйесі)

план на будущее - болашаққа арналған жоспар
план на следующий год - келесі жылға арналған 
жоспар

план накопления - қорлану жоспары, қор жинау 
жоспары

план нормирования - нормалау жоспары
план оборота - айналым жоспары
план обратной покупки - кері сатып алу жос пары
план обследования - тексеру жоспары
план организации бухгалтерского учета - 
бухгалтерлік есепті ұйымдастыру жоспары

план организации сбыта - өткізімді ұйымдастыру 
жоспары

план организационной деятельности - ұйымдас ты ру-
шылық қызмет жоспары

план отчетности - есеп-қисап жоспары
план периодических выплат - кезеңдік тө лемдер 
жоспары

план перспективный - келешекке арналған жоспар
план по удержанию постоянной стоимости инвести-
рованной долларовой суммы - ин вес ти ция лан ды-
рыл ған доллар сомасының тұрақты құнын ұстап тұру 
жөніндегі жоспар 

план погашения - өтеу жоспары
план погашения долга в рассрочку - борышты 
мəулеттік өтеу жоспары

план погашения долгов - борышты өтеу жос пары
план под держки рынка облигаций - облигациялар 
нарығын қолдау жоспары

план постоянной стоимости портфеля - қоржынның 
тұрақты құнының жоспары

план постоянной стоимости портфеля ценных бу-
маг - бағалы қағаздар қоржыны тұрақты құнының 
жоспары

план потребления - тұтыну жоспары
план предостав ления права владения акциями - ак-
цияларды иелену құқығын беру жоспары
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план приобретения акций - акцияларды сатып алу 
жоспары

план приобретения акций служащими - қыз мет-
шілердің 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 - жиынтык жоспар
план скоординированный - үйлестірілген жоспар
план смешанный - аралас жоспар
план снабжения - жабдықтау жоспары
план согласованный - келісілген жоспар
план стратегический - стратегиялық жоспар
план счетов - шоттар жоспары
план счетов бухгалтерского учета - бух гал терлік есеп 
шоттарының жоспары

план счетов бухгалтерского учета хозяйственной 
деятельности предприятий - кə сіп орын дар дың ша-
руа шы лық қызметінің бух гал тер лік есебі шот та ры-
ның жоспары

план счетов бюджетных учреждений - бюджет 
мекемелері шоттарының жоспары

план текущий - ағымдағы жоспар
план технического оформления бухгалтерского 
учета - бухгалтерлік есепті тех ни ка лық ресімдеу 
жоспары

план торгово-финансовый - сауда-қаржы жоспары
план Уайта, выдвинутый США на Бреттон-Вудской 
конфе ренции в 1944 г. - 1944 ж. Бреттон-Вуд конфе-
ренциясында АҚШ ұсын ған Уайт жоспары

план уведомления - хабарлама жоспары
план утвержденный - бекітілген жоспар
план уточненный - нактыланған жоспар
план участия в прибыли - пайдаға қатысу жоспары
план участия работников в акционерной собствен-
ности - қызметкерлердің ак цио нер лік меншікке 
қатысу жоспары 

план финансирования - қаржыландыру жос пары
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-задание - тапсырма-жоспар
план-заявка - өтінім-жоспар
планирование - жоспарлау (басқару əдіс те рі нің 
бірі, қоғамның шаруашылықты жүр гі зу барысын-
да экономикалық заңдарды пай да ла нуы ның негізгі 
құралы)

планирование бюджета - бюджетті жоспарлау
планирование бюджетное - бюджеттік жос парлау

планирование валютное - валюталык жос парлау
планирование внедрения технологии - технологияны 
енгізуді жоспарлау 

планирование государственное - мемлекеттік жос-
парлау

планирование денежного обращения - ақша айналы-
сын жоспарлау

планирование директивное - директивалық жос-
парлау

планирование долгосрочное - ұзақ мерзімдік жоспар-
лау

планирование заработной платы - жалақыны жос-
парлау

планирование затрат - шығынды жоспарлау
планирование индикативное - индикативтік жос-
парлау

планирование календарное - күнтізбелік жос парлау
планирование капитальных вложений - күрделі 
жұмсалымды жоспарлау

планирование краткосрочное - қысқа мер зім дік жос-
парлау

планирование маркетинга - маркетингіні жоспарлау
планирование налога с оборота - айналым салығын 
жоспарлау

планирование налогов - салықтарды жоспарлау
планирование нового вы пуска ценных бумаг - 
бағалы қағаздардың жаңа шы ға ры лы мын жоспарлау

планирование оперативно-календарное - жедел-
күнтізбелік жоспарлау

планирование операций сбербанков - жинақ 
банктерінің операцияларын жоспарлау

“планирование, программирование, разработка 
бюджета” - “бюджетті жоспарлау, бағдарламалау, 
əзірлеу”

планирование программное - бағдарламалық жос-
парлау 

планирование проекта - жобаны жоспарлау
планирование развития - дамуды жоспарлау
планирование сбыта - өткізімді жоспарлау
планирование системное - жүйелі жоспарлау
планирование стратегическое - стратегиялық жос-
парлау

планирование страховых операций - сақ тан дыру 
операцияларын жоспарлау

планирование тактическое - тактикалық жос парлау
планирование текущее - ағымдағы жоспарлау
планирование управленческой деятельнос ти - 
басқарушылық қызметті жоспарлау

планирование финансовое - қаржыны жос парлау
планирование централизованное - ор та лық тан ды-
рылған жоспарлау

планирование экономическое - экономикалык жос-
парлау

планируемая процентная ставка - жоспарланатын 
пайыздық мөлшерлеме

плановая директивная экономика - жоспарлы дирек-
тивалық экономика
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плановая норма - жоспарлы мөлшер
плановая норма прибыли - пайданың жос парлы нор-
масы

плановая цена - жоспарлы баға
плановая экономика - жоспарлы экономика (ресурс-
тарды бөлу туралы шешімдердің бəрін үкімет 
мекемелері қабылдайтын экономика тұрпаты)

плановик - жоспарлаушы
планово-рыночная экономика - жоспарлы-нарықтық 
экономика

плановость финансирования - қаржыландырудың 
жоспарлылығы

плановые инвести ции - жоспарлы инвестициялар
плановые платежи по долевому участию собствен-
ных средств - меншікті қаражатпен үлестік қатысу 
бойынша жоспарлы төлем

плановые платежи по ссудам - несие бойынша жос-
парлы төлем

плановые ссуды - жоспарлы несие
плановые убытки - жоспарлы залал
плановые цены - жоспарлы баға
плановый доход - жоспарлы табыс
плановый платеж - жоспарлы төлем
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 банковских взыска ний - банктердің өндіріп 
алу жоспарлары

планы реинвестиро вания дивидендов - ди ви денд-
терді қайта инвестициялау жоспарлары

пластиковая валюта - пластикалық валюта 
(кредиттік карточкалар)

пластиковая карточка - пластикалық кар точка
пластиковая карточка торго вой фирмы - сау да 
фирмасының пластикалық карточкасы

пластиковая межбанковская карточка - банк аралық 
пластикалық карточка

пластиковые деньги - пластикалық ақша (несие кар-
точ ка ла ры ның, қолма-қол ақша кар точ ка ла ры ның 
ауызекі атауы)

плата - төлемақы, ақы, төлеу, төлем
плата абонементная (абонементская) - або не менттік 
ақы, абонемент ақысы

плата аккордная - көтермелі ақы, көтеріңкі ақы
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, взимаемая за изменения в кредитном со-
глашении при реструктурировании ссуды - несие 
құрылымын өзгерткенде несие келісіміне енгізілетін 
өзгертулер үшін алынатын төлемақы

плата взноса - жарна төлеу
плата возмещения - өтеуін төлеу
плата вперед - алдын ала төлеу
плата входная - кіру ақысы
плата выкупа - өтеуін төлеу ақысы
плата гарантийная - кепілдікті төлемақы
плата денег- ақша төлеу
плата денег через банк - ақшаны банк арқылы төлеу 
плата договорная - шарт бойынша ақы төлеу, шарттық 
төлем

плата долга - борышын төлеу 
плата дополнительная - қосымша төлемақы
плата ежемесячная - ай сайынғы төлемақы
плата за авизо вание банка бенефициария - бенефи-
циарий банкті авизолау үшін төлемақы

плата за активность - белсенділік үшін төлемақы
плата за андеррайтинг - андеррайтинг үшін төлемақы
плата за банковские услуги - көрсетілетін банк 
қызметтері үшін төлем

плата за банковское обслуживание - банктердің 
қызмет көрсетуі үшін төлемақы

плата за ведение счетов - шоттарды жүргізу үшін 
төлем

плата за воду - су үшін төлемақы
плата за вход - кіру үшін төлемақы
плата за выделение свободной кредитной линии - 
бос кредит желісін бөліп бергені үшін төлемақы

плата за гарантирование кредита - кредитке кепілдік 
беру үшін төлемақы

плата за денежный перевод - ақша аударымы үшін 
төлемақы

плата за дисконтирова ние - дисконттау үшін 
төлемақы

плата за допуск ценных бумаг на биржу - бағалы 
қағаздарды биржаға жіберу үшін төлемақы

плата за досрочное погашение ссуды - не сие ні 
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 ақы
плата за кредитную сделку - кредит жүйесі үшін 
төлемақы

плата за кредитную сумму - кредит сомасы үшін 
төлемақы

плата за обработку каждого чека - əрбір чек ті өңдеу 
үшін төлемақы

плата за обработку чека - чекті өңдеу үшін тө лемақы
плата за обслуживание - қызмет көрсеткені үшін 
төлемақы

плата за обслуживание в период подготовки выдачи 
кредита - кредит беруге дайындау кезеңінде қызмет 
көрсеткені үшін төлем
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плата за обслуживание кредита - несиеге қыз мет 
көрсетілгені үшін төлем

плата за обслуживание при подготовке к выдаче 
кредита - кредит беруге дайындау кезінде қызмет 
көрсету үшін төлемақы

плата за обязательство - міндеттеме үшін тө лемақы
плата за основные фонды - негізгі қорлар үшін төлем
плата за ответственное хранение - жа уап ты лық пен 
сақтау үшін ақы

плата за отсрочку - мəулет беру үшін төлемақы
плата за отсрочку платежа или поставки - тө лем нің 
немесе жеткізілімнің мерзімін ұзар ту үшін ақы

плата за оформление - ресімдеу үшін төлемақы
плата за оформление кре дита - кредитті ре сім деу 
үшін төлемақы

плата за оценку стоимости - құнды бағалау үшін 
төлемақы

плата за оценку стоимости недвижимости, предло-
женной в ка честве обеспечения кредита - кредитті 
қамтамасыз ету ретінде ұсы ныл ған жылжымайтын 
мүлік құнын ба ға лау үшін ақы

плата за перевод - аударым үшін төлемақы
плата за перевод денег - ақша аудару үшін төлемақы
плата за поддержание - қолдау үшін төлем (дел дал дық 
шоттардың белгілі бір тұр пат та рын қолдау үшін 
төленетін жылдық тө лем ақы)

плата за пользование - пайдалану үшін төлем
плата за пользование банковским счетом - банк шо-
тын пайдаланғаны үшін төлем

плата за предоставление гарантии - кепілдік бергені 
үшін төлем

плата за предоставление инжиниринговых услуг - 
инжирингілік қызмет көрсету үшін төлем

плата за предостав ление кредита - кредит беру үшін 
төлемақы

плата за пролонгацию - мерзімін ұзарту үшін 
төлемақы

плата за протест - наразылық үшін төлемақы
плата за размещение ссуды - несиені орна лас тыру 
үшін ақы

плата за регистрацию - тіркеу үшін төлемақы
плата за регистрацию права удержания - ұс тап қалу 
құқығын тіркеу үшін төлемақы

плата за резервирование - сақтық қорға қал дыр ғаны 
үшін төлем

плата за резервирование для клиента кредитной 
линии - тапсырыскерге несие же лі сін сақтық қорға 
қалдырғаны үшін төлем 

плата за реструктури рование долга - борышты қайта 
құрылымдау үшін төлемақы

плата за синдицирование кредита - кредитті синди-
каттау (біріктіру) үшін төлемақы

плата за снятие денежных средств сверх оговорен-
ного предела - уағдаласылған шектен тыс ақшалай 
қаражат алғаны үшін төлем

плата за снятие денежных средств сверх установ-
ленного предела - белгіленген шектен тыс ақшалай 
қаражат алу үшін төлемақы

плата за страхование - сақтандыру төлемі, сақтан-
дыру үшін төлем

плата за траст - сенім қоры үшін төлемақы
плата за трастовые услуги - сенімгерлік қыз меттер 
көрсету үшін төлем 

плата за уведомление отправителя - жө нел ту шінің 
хабарламасы үшін төлемақы

плата за управление ка питалом, внесенным в об-
щий инвестиционный траст-фонд - ор тақ инвес-
ти ция лық сенімгерлік қорға са лын ған капиталды 
басқару үшін төлемақы

плата за услуги - қызметтер көрсету (көр се ті ле тін 
қызметтер) үшін төлемақы 

плата за услуги брокеров, покрываемая из общей 
суммы комиссионных - бро кер лер дің қызметтер 
көрсеткені үшін комиссиялық алым ның жалпы сома-
сынан өтелетін төлемақы

плата за услуги по льготному тарифу - көр се тіл ген 
қызметтер үшін жеңілдікті тариф бойынша төленетін 
төлем

плата за услуги по чековым счетам - чек шоттары 
бойынша қызметтер көрсету үшін төлем

плата за финансирование - қаржыландыру үшін 
төлем

плата за фонды - қорлар үшін төлем
плата за хранение - сақтау төлемі, сақтау үшін төлем
плата за хранение в банковском сейфе - банк сей фін-
де сақтау үшін ақы

плата за хранение в депозитарии - депозитарийде 
сақтау үшін төлемақы

плата за чеканку монет - мəнет шеку үшін төлемақы
плата за чеканку монет из слитков - құй ма дан мəнет 
шеку үшін төлемақы

плата заработная - жалақы
плата золотом - алтынмен төлеу
плата комиссионная - комиссиялық ақы
плата на инкассо - инкассоға төлеу
плата надбавки - үстеме төлеу
плата наличными - қолма-қол төлеу, қолма-қол 
төленетін ақы, қолма-қол ақшалай төлем

плата налога - салық төлеу
плата, не подлежащая возмещению - өтеуге жатпай-
тын төлем 

плата пени - өсімпұл төлеу
плата пенсии - зейнетақы төлеу
плата переводом - аударым арқылы төлеу
плата по обязательствам - міндеттемелер бойынша 
төлеу

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 төлем
плата помесячно - ай сайын төлеу 
плата посуточно - тəулік сайын төлеу
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плата пошлины - баж алымын төлеу
плата премиальная - сыйлықақы төлеу
плата против представления тратты - тратта ұсы ну-
дың орнына жүретін төлем

плата процентов - пайыздарды төлеу
плата процентов по сберегательным вкладам - 
жинақ салымдары бойынша пайыздарды төлеу

плата раньше срока - мерзімінен бұрын төлеу
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 сый лық ақы лық 
төлем

плата согласно приказу - бұйрық бойынша төлеу
плата страхового возмещения - сақтандыру өтеуін 
төлеу

плата суммы - соманы төлеу
плата суточная - тəуліктік төлем
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 (сатып алынған тауар, акциялар, 
пайдаланылған ресурстар, берілген несие үшін 
заңмен белгіленген жарна түрінде, міндетте ме-
лер бойынша есеп айырысу нысанында төленетін 
ақшалай қаражат)

платеж “воздушный шар” - “əуе шары” төлемі 
(1. несиенің немесе жалгерліктің негізгі сомасын 
уағдаласылған кезеңнің аяғында төлеу үшін қа жет-
ті көп мөл шер де гі бір жолғы төлем; 2. несиені өтеу 
үшін алдыңғыдан едəуір көп соң ғы төлем)

платеж авансированный - авансыланған төлем
платеж авансовый - авансылық төлем
платеж акцептом - акцептімен төлеу
платеж амортизационный - амортизациялық төлем, 
өтемпұлдық төлем, 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 (заңи 
жəне жеке тұлғалардың бюджетке төлейтін жар-
налары)

платеж в валюте клиринга - клиринг валютасымен 
төлеу

платеж в денежной форме - ақшалай ны сан да ғы 
төлем

платеж в долларах - доллармен төлеу
платеж в долла ровом выражении - доллар тұл ға сын-
дағы төлем

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 - уағдала сыл ған мер-
зім дегі төлем

платеж в окончательный расчет - ақырғы есептесу 
төлемі

платеж в погашение задолженности - бере шек ті 
өтеуге төлем

платеж в погашение основной суммы займа - қарыз-
дың негізгі сомасын өтеуге төлеу

платеж в пользу кого-л. - біреудің пайдасына төлене-
тін төлем

платеж в послед ний день ликвидационного периода 
- тарату кезеңінің соңғы күніндегі төлем

платеж в рас срочку - мəулеттік төлем
платеж в свободно конвертируемой валюте - еркін 
айырбасталымды валютамен төлеу

платеж в соответ ствии с заранее данной инструк-
цией - күні бұрын берілген нұс қау лық қа сай төлем 

платеж в срок - мерзімінде төленген төлем
платеж в счет основного капитала - негізгі капитал-
дың 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

платеж в счет уре гулирования - реттеу есе бі не төле-
нетін төлем

платеж в счет частичного погашения долга - борыш-
ты ішінара өтеу есебіне төленетін төлем

платеж в форме банковского перевода - банк аудары-
мы нысанындағы төлем

платеж в форме инкассо - инкассо нысанын да ғы 
төлем

платеж годовой - жылдық төлем
платеж для спасения кредита - кредитті құт қару үшін 
төленген төлем

платеж досрочный - мерзімінен бұрын төлен ген төлем
платеж единовременный - бір жолғы төлем
платеж ежегодный - жыл сайынғы төлем
платеж ежемесячный - ай сайынғы төлем
платеж еженедельный - апта сайынғы төлем
платеж за границу - шекара үшін төлем
платеж за ценную бумагу - бағалы қағаз үшін төлем
платеж задержанный - кешіктірілген төлем
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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 при выдаче заказа - тапсырысты 
қолға берген кезде қолма-қол ақшалай төлеу

платеж на личными против документов - құжат тар-
дың орнына жүретін қолма-қол ақшалай төлем

платеж наложенный - салынған төлем, салынба төлем
платеж натурой - заттай төлем
платеж начисленный - есептелген төлем
платеж небольшими суммами - аздаған сомамен 
төленетін 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 первоочередной - бірінші кезектегі төлем
платеж переводный - аудармалы төлем
платеж переводом - аудармамен төленетін төлем
платеж перестраховочный - қайта сақтан ды ру төлемі
платеж перечисле нием - аудару арқылы төле нетін 
төлем

платеж плановый - жоспарлы төлем
платеж по аккредитиву - аккредитив бойын ша төле-
не тін төлем

платеж по акцеп товании - акцептеу бойынша төле не-
тін төлем

платеж по векселю - вексель бойынша төлем
платеж по документарному аккредитиву - құжат та-
ма лық аккредитив бойынша төлем

платеж по долговому обязательству - бо рыш тық 
міндеттеме бойынша төлем

платеж по займу - қарыз бойынша төлем 
платеж по клирингу - клиринг бойынша төлем
платеж по купону - купон бойынша төлем
платеж по междуна родным сделкам - ха лық ара лық 
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 (пайыз 
кредитті қайтару сəтінде не əрбір есепті кезеңнің 
аяғында төленеді дегенді білдіреді)

платеж по предъявлении - ұсыну бойынша төлем
платеж по предъявлении документа - құжат ты ұсыну 
бойынша төлем

платеж по предъявлении счета-фактуры - 
куəландырма-шотты ұсыну бойынша төлем

платеж по предъявлении тратты - тратта ұсыну бо-
йынша 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 урегули рованию расчетов - шоттарды рет-
теу бойынша төлем

платеж по чеку - чек бойынша төлем
платеж полноценными деньгами - толымды ақшамен 
төленетін төлем

платеж полугодовой - жарты жылдық төлем
платеж поощрительный - көтермелеу төлемі
платеж поступивший - түскен төлем
платеж при выдаче заказа - тапсырысты қол ға беру 
кезіндегі төлем

платеж при подписании контракта - ке лі сім шартқа 
қол қою кезіндегі төлем

платеж приостановленный - кідіртілген төлем
платеж причитающийся - тиесілі төлем
платеж промежуточный - аралық төлем
платеж просроченный - мерзімі өткен төлем
платеж просроченных процентов - мерзімін өткізіп 
алған пайыздар төлемі

платеж против аккредитива - аккредитивтің орнына 
жүретін төлем

платеж про тив акцепта - акцепт орнына жү ре тін 
төлем

платеж против банковской гарантии - банк кепіл ді гі-
нің орнына жүретін төлем

платеж против выписки счета - шотты жазып берудің 
орнына жүретін төлем

платеж против документов - құжаттардың орнына 
жүретін төлем 

платеж против предъявления докумснтов - құ жат-
тарды ұсынудың орнына жүретін төлем

платеж против телеграфного извещения - те ле граф-
тық хабарлама орнына жүретін төлем
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платеж против тратт - траттаның орнына жү ре тін 
төлем

платеж процентный - пайыздық төлем
платеж процентов - пайыздар төлемі
платеж путем выставления аккредитива - аккреди-
тив ұсыну жолымен төленетін төлем

платеж путем денежных переводов - ақша аударым-
дары арқылы төлеу

платеж ради сохранения че сти - абыройды сақтау 
үшін төлем

платеж разовый - біржолғы төлем
платеж рентный - ренталық төлем
платеж с авансом - алғытөлемді төлем, аванс ты төлем
платеж с аккредитива - аккредитивтен тө ле не тін 
төлем

платеж с депозитом - депозитті төлем
платеж с запоздавшей про водкой - өткізбесі (жазба-
сы) кешіктірілген төлем

платеж с отсрочкой - мерзімі кейіндетілген төлем
платеж с помощью кредитной карточки - кредит 
карточкасы арқылы төлеу

платеж своевременный - дер кезінде төлеу
платеж серебром или золотом - күміспен немесе ал-
тынмен 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
пла теж 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 (1. жекеше тұлғаның не ком па-
ния ның төлем төлеу мерзімінің басталуына қарай 
барлық борыштарымен есептесу мүмкіндігімен си-
патталатын қаржы жағдайы, яғни оның өз борыш-
тарын төлеуге қабілеттілігі, мүмкіндігі; 2. банк 
активтерінің оның міндеттемелерінен асып түсу 
шамасы)

платежеспособность банка - банктің төлем қабілет-
тілігі

платежеспособный - төлем төлеуге қабілетті
платежеспособный банк - төлем төлеуге қабілетті 
банк

платежеспособный долж ник - төлем төлеуге қабілетті 
борышкер

платежеспособный по ручитель - төлем тө леу ге 
қабілетті тапсырушы

платежеспособный потребитель - төлем тө леу ге 
қабілетті тұтынушы

платежеспособный спрос - төлем қабілеті бар сұра-
ныс (тауарлар мен көрсетілетін қызметтің ха лық-
тың ақшалай қара жа ты мен қамтамасыз етілген 
сұранысы)

платежи бюджетные - бюджеттік төлем
платежи в бюджет - бюджетке төленетін төлем
платежи в иностранной валюте - шетел валютасы 
түріндегі төлем

платежи в рамках контракта - келісімшарт шеңбе рін-
дегі төлем

платежи в счет погашения ссу ды - несиені өтеу шо-
тына төлем

платежи валютные - валюталық төлем
платежи взаимные - өзара төлем
платежи двусторонние - екі жақты төлем
пла тежи за границу - шетелдегі төлем
платежи за пользование акваторией и участ ками 
морского дна - айдынды жəне теңіз түбін пайдалану 
үшін төленетін төлем

платежи за пользование лесным фондом - орман 
қорын пайдалану үшін төленетін төлем

платежи за право пользования недрами - жер 
қойнауын пайдалану құқығы үшін тө ле не тін 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 займам - қарыз 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 (пайыз 
кредитті қайтару сəтінде не əрбір есепті кезеңнің 
аяғында төленеді дегенді білдіреді)

платежи по ссудам - несиелер бойынша төлем
платежи, покрывающие дефицит - тапшы лық тың 
орнын толтыратын төлем

платежи процентов - пайыз төлемі
платежи репарационные - репарациялық төлем
платежи, связанные с кредитом - кредитпен байла-
нысты төлем

платежи таможенные - кеден төлемі
платежи текущие - ағымдағы төлем
“платежная история” - “төлем тарихы”
платежная карточка - төлем карточкасы
платежная ведомость - төлем тізімдемесі
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платежная дисциплина - төлем тəртібі
платежная карточка - төлем карточкасы
пла тежная касса - төлем кассасы
платежная книжка - төлем кітапшасы
платежная операция - төлем операциясы
платежная расписка - төлем қолхаты
платежная система - төлем жүйесі
платежная система на основе карточек - карточка-
ларға негізделген төлем жүйесі 

платежное извещение - төлем хабарламасы (салық 
төлеуші өзіне тиесілі төлемді төлеу сомасы мен 
мерзімін хабарлайтын құжат)

платежное обязатель ство - төлем міндеттемесі
платежное поручение - төлем тапсырмасы (1. кəсіп-
орын ның қызмет көрсетуші банкке өз шотынан 
белгілі бір соманы аудару туралы тапсырмасы; 
2. Ор талық банк мемлекетке стратегиялық сақ тық 
қорлар ретінде берілген тауарлар үшін төлейтін 
төлем тапсырмасы)

платежное поручение банка - банктің төлем тапсыр-
масы

платежное поручение в системе жиросчетов - жиро-
шоттар жүйесіндегі төлем тапсырмасы

платежное соглашение - төлем келісімі (сау да жəне 
бейсауда операциялары бойынша халықаралық есеп 
айырысу жүйесі мен тəртібін белгілейтін шарт)

платежное требование - төлем талабы, төлем талап-
шоты

платежное требование на банк - банкке қо йы латын 
төлем талабы

платежное требование-поручение - төлем талап-тап-
сырмасы

платежное указание - төлем нұсқауы (клиент тің өз 
банкіне белгілі бір соманы үшінші тұл ға ға төлеу 
жөнінде жазбаша берген нұс қауы)

платежное учреждение - төлем мекемесі
платежные банковские карточки - банктің төлем 
карточкалары

платежные документы в процессе инкассации - ин-
кассолау үдерісіндегі төлем құ жат тары

платежные документы с отсроченным зачислением 
- мəулеттік есептелетін төлем құ жат тары

платежные обычаи - төлем ғұрыптары
платежные обязательства к упла те - төлеуге ұсы ныл-
ған төлем міндеттемелері

платежные обязатель ства, дисконтированные из-
за просрочки - мерзімі өткендіктен дисконтталған 
төлем міндеттемелері

платежные переводы - төлем аударымы 
платежные по ручения компании Экспресс - Экс-
пресс компаниясының төлем тапсырмалары

платежные союзы - төлем одақтары
платежные средства казначейства - қазына шы лық-
тың төлем қаражаты

платежные услуги - көрсетілетін төлем қыз меттері
платежные услуги по телефону - телефон арқылы 
көрсетілетін төлем қызметтері

платежный агент - төлем агенті (акционерлік қоғам 
акциялармен байланысты барлық операциясын жүр-
гізу үшін арнайы өкілдік берген қаржы фирмасы, 
банк)

платежный баланс - төлем теңгерімі (1. елдің ха лық-
ара лық айырбасқа қатысуын сипаттайтын есеп-
қисап; 2. фирманың, елдің барлық қаржы операция-
сын көрсететін құжат)

платежный баланс внешней торговли - сырт қы 
сауда ның төлем теңгерімі

платежный баланс Казахстана - Қа зақ стан ның төлем 
теңгерімі (Қа зақ стан ның белгілі бір тоқсанда не-
месе жылда резиденттері мен бейрезиденттері 
арасында жүргізілген бар лық экономикалық 
операцияларының жү йе лен ген көрінісі)

платежный баланс по внешним расчетам - сыртқы 
есеп айырысу бойынша төлем теңгерімі

платежный баланс по капитальным операциям - 
күрделі операциялар бойынша төлем теңгерімі

платежный баланс по текущим операциям - 
ағымдағы операциялар бойынша төлем тең герімі

платежный варрант - төлем варранты
платежный ваучер - төлем ваучері (кепілхаты)
платежный день - төлем күні
платежный документ - төлем құжаты
пла тежный документ для акцептования - акцептеуге 

(ризалық беруге) арналған төлем құжаты
платежный документ на предъявителя - көрсетушіге 
арналған төлем құжаты

платежный документ по местным операциям - 
жергілікті операциялар бойынша төлем құ жаты

платежный документ по номиналу - атаулы құн бо-
йынша төлем құжаты

платежный документ, направляемый в другой банк 
для совершения платежа через Федеральную ре-
зервную систему - Фе де рал дық сақтық қор жүйесі 
арқылы төлем тө леу үшін басқа банкке жолданатын 
төлем құжаты

платежный документ, не относящийся к местным 
операциям - жергілікті опе ра ция лар ға қатысы жоқ 
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 приказ с использованием средств со 
сберегательного счета клиента в банке - клиенттің 
банкідегі жинақ шо ты нан қаражат пайдаланылатын 
төлем бұйрығы

Платежный союз СНГ - ТМД-ның Төлем одағы
платежный спрос - төлем сұранысы
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платежный флоут - төлемдік флоут (жазыл ған, бірақ 
төленбеген чек)

платежный характер кредита - несиенің төлемдік 
сипаты

платежом в определенное время - белгіленген уақыт-
та төлем арқылы 

платежом на предъявителя - ұсынушыға төлем 
арқылы 

платежом по наступлении срока - мерзімі бастал ған-
да төлем арқылы

платежом по предъ явлении - көрсетілгенде төлем 
арқылы (вексель туралы)

платежом по приказу - бұйрық бойынша төлем 
арқылы 

платежом по требо ванию - талап еткенде төлем 
арқылы

плательщик - төлемші, төлеуші
плательщик аккуратный - ұқыпты төлеуші
плательщик государственной пошлины - мемлекет-
тік баж төлеуші

плательщик индивидуального подоходного налога - 
жеке табыс салығын төлеуші

плательщик исправный - тыңғылықты төлеуші
плательщик корпоративного подоходного налога - 
корпоративтік табыс салығын төлеуші

плательщик налога - салық 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 бездокументарному векселю в по-
рядке препоручения - құжаттамасыз вексель бо-
йынша алдын ала тапсырма беру тəртібімен төлеуші

плательщик по векселю - вексель бойынша төлеуші
плательщик по кредитным обяза тельствам - кредит-
тік міндеттемелер бойынша төлемші

плательщик по опротестованному векселю - наразы-
лық білдірілген вексель бойынша төлемші

плательщик по опротестованному векселю по по-
ручению трассанта - трассанттың тапсыруы бо-
йынша наразылық білдірілген вексель бойынша 
төлемші

плательщик по пе реводному векселю - аударма век-
сель 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 алына-
тын алым төлеуші

плательщик социального налога - əлеуметтік салық 
төлеуші

плательщик страховых взносов государственного 
пенсионного страхования - зейнетақыны мем ле кет-
тік сақтандырудың сақтандыру жарналарын төлеуші

пла тельщик фиксированной ставки в процентном 
свопе - пайыздық своптағы тиянақталған мөл шер ле-
ме ні төлеуші

платина - платина (асыл металл)
платиновая карточка - платина карточка
платиновая кредитная карточка - несиелік платина 
карточка

платиновая монета / платинка - платина мəнет, пла-
тина 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 более высокую цену - неғұрлым жоғары баға 
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 день ги лицу через банк - тұлғаға ақшаны 
банк арқылы төлеу

платить долг - борышты төлеу 
платить зара нее - күні бұрын төлеу
платить золотом - алтынмен төлеу
платить на инкассо - инкассоға төлеу
платить наличными - қолма-қол ақшамен төлеу
платить наличными по требованию - талап ету бо-
йынша қолма-қол ақшамен төлеу

платить немедленно - дереу төлеу
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 первому требованию - алғашқы талап ету 
бойынша төлеу 

платить по получении - алған бойда төлеу
платить по предоставлении - ұсыну бойынша төлеу
платить по предъявле нии - көрсеткенде төлеу
платить по предъ явлении документа - құ жат ты 
көрсеткенде төлеу

платить по приказу - бұйрық бойынша төлеу
платить по счету - шот бойынша төлеу
платить по требованию - талап бойынша төлеу
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платить по чеку - чек бойынша төлеу
платить предъявителю - көрсетушіге төлеу
платить при доставке - жеткізу кезінде төлеу
платить путем зачис ления на счет - шотқа есептеу 
жолымен төлеу

платить раньше срока - мерзімінен бұрын төлеу
платить сдельно - кесімді түрде төлеу 
платить траттой - траттамен төлеу
платить убытки - залалды төлеу
платить фондовому брокеру путем проведения через 
него операций - қор брокеріне ол арқылы операция-
лар жүргізу жолымен төлеу (Ұлыбритания)

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 
ақылылыгы 

платность услуг - көрсетілетін қызметтердің 
ақылылығы

платный - ақылы
платформа - 1) тұғырнама (іс-қимылдар бағ дар ла-
ма сы, қайсыбір партияның, топтың, қоғамның 
наным-сенімінің, саяси талаптарының жүйесі) 
2) платформа (1. қатты материалдан үйіп жа сал-
ған биік алаңша; 2. борты аласа, төбесі ашық жай-
дақ вагон; 3. стансадағы теміржол бойындағы биік 
алаңша; 4. қайсыбір құрылғылардағы, механизмдегі 
биік алаңша)

платформа компьютерная - компьютерлік тұғырнама 
(түрлі есептеу жүйесінің негізі болып табылатын 
аппараттық жəне/немесе бағдарламалық кешен) 

плафон - плафон (банктің қарызгерге беретін несие 
сомасының шегі)

плац-вексель - плац-вексель (төлем төленетін жері 
мен берілетін жері үйлес келетін вексель)

плебисцит - плебисцит (бүкіл халықтық дауыс беру)
плоды гражданские - азаматтық жеміс, аза мат тық 
нəтиже (азаматтық айналымдағы зат əкелетін 
түсім: ақшалай қаражатты пайдалану үшін пайыз, 
жалдау ақысы, т.б.)

“плоский” - “жалпақ” (пайызсыз)
“плохие” деньги - “жаман” ақша
плохие новости - жаман жаңалық
“плохой” долг - “жаман” борыш
плохой сбыт - нашар өткізім, өткізімі нашар
плохой чек - жаман чек (қаражаттың жет кі лік сіз-
дігіне байланысты жаман чек дегенді білдіру үшін 
пайдаланылатын тіркес)

площадка - алаңша (қор биржасында жұмыс жасау 
үшін банк алып отырған операциялық кеңістік)

площадка внебиржевая - биржадан тысқары алаңша
площадка демонстрационная - көрсетім алаңшасы

площадка для совершения сделок - мəміле жасасу 
алаңшасы

площадка по продаже государственных ценных бу-
маг - мемлекеттік бағалы қағаздар сату алаңшасы 

площадь - алаң; аумақ; көлем; танап; қитақ
площадь демонстрационная - көрсетім алаңы
плутократия - плутократия (нақты бағалы қағаз дар-
мен жасалатын соңғы биржалық мəміленің бағасы 
бұрынғы мəміленің ба ға сы нан жоғары дегенді 
білдіретін термин)

плюральная акция - плюралдық акция, алуан түрлі 
акция (акционерге жалпы жиналыста көп дауыс 
алуға құқық беретін акция)

плюс - плюс, қосу (1. қосу белгісі: +, қа зы на шы-
лық билеттің не облигацияның баға белгіленімінен 
кейін қойылады, баға деген ма ғы на ны білдіреді; 
2. тізімге ен гі зіл ген ба ға лы қағаздың бағасынан 
кейін қо йы ла тын қосу белгісі, сауда алдыңғы тұ-
рақ ты мə мі ле ден гөрі жоғары бағамен жасалды 
деген мағынаны білдіреді; 3. акциялардың газет 
кестелеріндегі бағаналарының алдына қойылатын 
қосу белгісі, акцияның қо ры тын ды бағасы алдыңғы 
күнгі қорытынды ба ға дан жоғары деген мағынаны 
білдіреді) 

плюс плавающий процент” - “қосу құбыл ма лы 
пайыз”

плюс проценты - қосу пайыздар (бағалы қа  ғаз дың 
нарықтық бағасы алдыңғы мə мі ле сəтінен бастап 
жасалатын мəміле сə ті не дейінгі кезеңде есептелген 
пайызды қамтиды)

плюс фиксирован ная прибыль - қосу тиянақталған 
пайда (баға тағайындау əдісі)

по взаимной договоренности - өзара уағда лас тық бо-
йынша 

по всей бирже - бүкіл биржа бойынша
по выпуску - шығарылым бойынша (бир жа лық опе-
рация жасалды, бірақ оған қатысы бар бағалы 
қағаздар кейінірек тапсырылады дегенді білдіретін 
тіркес)

по гарантии - кепілдік бойынша 
по гарантированному курсу - кепілдік бе ріл ген бағам 
бойынша

по гарантиям экспорт ных кредитов - экс порт тық 
несие кепілдігі бойынша (Ұлыбритания)

по графику - кесте бойынша
по дарственной - сыйқұжат бойынша 
по деньгам - ақша бойынша (ағымдағы ба ға мен, 
мыс., акцияның не опционға негізделген фьючерстік 
шарттың ағымдағы бағасына тең не соған тең 
дерлік өткізу бағасы бар опцион)

по депозитным счетам в банке - банктегі депозиттел-
ген шоттар бойынша

по дерегулирова нию депозитных учреждений - 
депозиттік мекемелерді қайта реттеу бойынша 

по доверенности - сенімхат бойынша (сенім білдіруші 
берген өкілеттік негізінде əрекет ететін сенімді 
тұлғаның іс-қимыл жасауын білдіретін термин)
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по договоренности - уағдаластық бойынша 
по заказу - тапсырыс бойынша
по запросу - сұрау салу бойынша
по заявке - өтінім бойынша
по инстанциям - инстанциялар бойынша
по истечении - қолданылу мерзімі өткен бойда
по колеблющимся курсам - ауытқымалы бағам бо-
йынша

по котировке - баға белгілінімі бойынша (ба ға-
лы қағаздармен биржалық мəміле жа сау дың 
электрондық жүйесінің сипаттамасы)

по кредитам первоклассным заемщикам - бірінші 
сыныпты қарызгерлерге берілетін кредит 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 болуы-
на қарай

по наилучшей цене - ең жақсы баға бойынша
по нарицательной цене - көрсетулі баға бо йынша
по наступлении срока платежа - төлем мер зі мі 
басталғанда

по наступлению срока погашения - өтеу мер зімі 
басталған бойда 

по независящим обстоятельствам - тəуелді емес 
жағдай бойынша

по неполным данным - толық емес деректер бойын-
ша, толымсыз деректер бойынша

по новым оценкам - жаңадан бағалау бо йынша
по номиналу - атаулы құн бойынша, атаулы баға 
бойынша (бағасы атаулы құны бойынша, яғни 
бағалы қағаздың атаулы құнына тең баға бойынша 
белгіленетін бағалы қағаздар шығарылымы)

по номинальной стоимости - атаулы құны бойынша
по номинальному курсу - көрсетілген бағам 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 опыту - тəжірибе бойынша
по отзыву - қайтарып алу бойынша
по открытой под писке - ашық жазылыс бо йынша
по официальным данным - ресми деректер бойынша
по оценкам специалистов - мамандардың бағалауы 
бойынша

по оценкам экономистов - экономистердің бағалауы 
бойынша

по оценкам экспертов - сарапшылардың бағалауы бо-
йынша

по оценке - бағалау бойынша
по очереди - кезек бойынша
по паритету - тепе-теңдік (бара-барлық) бо йынша

по первому требованию - алғашқы талап ету бойынша
по плану - жоспар бойынша
по пла тежам странам-членам Европей ского эконо-
мического сообщества - Еуропалық экономикалық 
қоғамдастыққа мүше елдерге төлемдер бойынша

по повышающемуся курсу - көтерілмелі бағам бо-
йынша

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 тап-
сырмасы бойынша

по последним оценкам - соңғы бағалау бо йынша
по предварительному осмотру - алдын ала қарап 
шығу бойынша

по предварительному подсчету - алдын ала есептеу 
бойынша

по предварительным данным - алдын ала деректер 
бойынша

по предъявлении - көрсеткенде, көрсеткен бойда
по предъявлении - ұсыну бойынша, көр сет кен де, 
көрсеткен бойда (ұсынылуы бойынша төленетін 
вексель)

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 бо йынша 
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 (тауардың санынан 
емес, тауардың шот-фактурада көрсетілген жалпы 
құнынан пайыз ретінде есептелетін салық жəне 
комиссия, мыс., қосылған құн салығы “құн бойынша” 
салық болып табылады)

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
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по требованию - талап ету бойынша
по уведомлению - хабарлама бойынша
по удешевленным ценам - арзандатылған баға бо-
йынша

по указанию - нұсқау бойынша
по указанной цене - көрсетілген баға бо йынша
по условиям контракта - келісімшарт талаптары бо-
йынша

по установленной норме - белгіленген норма бо-
йынша

по установленной цене - белгіленген баға 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

по чьей-л. инициативе - біреудің бастамасымен
победитель теңдера - теңдер жеңімпазы 
“победитель” - “жеңімпаз” (бағасы өспелі акция)
“побег” - “жүгірме”, “қашу” (баға қозғалысы тұрақты 

“кескінінің” бұзылуы)
поборы - алым-салық
поборы незаконные - заңсыз алым-салық
побочный заработок - жанама табыс
побочный ущерб - жанама зиян
побудительная плата - ықыластандырғыш төлемақы 

(ортадан жоғары нəтиже алғаны үшін өтемақы)
побудительная функция цены - бағаның ықылас тан-
дырғыш атқарымы

поведение покупателя - сатып алушының мінез-
құлығы

поведение потребителя - тұтынушының мінез- 
құлығы

поведение при за ключении сделки - мəміле жасасу 
кезіндегі қылық

поведение при пе реговорах - келіссөз кезін дегі қылық
поведение при ценах, заданных извне - сырттан 
берілген баға кезіндегі қылық

поведение приспособленческое - бейімделгіш мінез-
құлық

поведение рисковое - тəуекелдік мінез-құлық
поведение социальное - əлеуметтік мінез-құлық
поведение спекулянта, рассчитывающего на зна-
чительную прибыль благодаря выдержке - шы-
дам ды лық арқасында елеулі пайда алуға үміт тен ген 
алып-сатардың қылығы

поведение экономическое - экономикалық қылық 
поверенный - сенімгер, сенім жүктелген адам (1. тап-
сыру шартының тарабы - бас қа бір тараптың аты-
нан жəне со ның есе бі нен қай сы бір заңи əрекеттерді 
жасауға өкі лет тік берілген адам; 2. сот ісін жүр гі-
зу мен айналысатын адам)

поверенный агент - сенімгер агент
поверенный в делах - іс бойынша сенім жүк телген 
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
повесить - ілу, қыстыру (акцияларының не об ли га-
ция ла ры ның бағасы сатып алған ба ға сы нан төмен 
түскен инвестордың жай ға сы мын сипаттау үшін 
қолданылатын термин)

повестка - шақыру қағазы, күн тəртібі
повестка дня - күн тəртібі (жиналысқа қа ты су шы-
лар ға алдағы талқылайтын та қы рып та ры, оларды 
қарау тəртібі туралы хабарлау) 

повестка судебная - сотка шақыру қағазы
повинность - міндеттілік, міндеткерлік
повлечение расходов - шығысқа ұрындыру
повод - сылтау, себеп
повод для совершения покупки - сатып алу үшін 
себеп 

поворот в динамике цен - баға серпініндегі бетбұрыс
поворот тенденции движения цен - баға қозғалысы 
үрдісінің бетбұрысы

поворот тенденции измене ния курса - бағамның 
өзгеруі үрдісінің бетбұрысы

повременная заработная плата - мерзімдік жалақы
повременная оплата труда - еңбекке мер зім дік ақы 
төлеу, мерзімдік еңбекақы (жалақы мөлшерін жұм-
сал ған жұмыс уақытына, жұмыс істелген сағатқа 
қарай белгілеу қағидатына негізделген еңбекақы 
нысаны)

повременная плата - мерзімдік төлемақы
повременная ставка - мерзімдік мөлшерлеме 

(жалақыны жұмыскердің шығарған өнімінің көле мі-
не қарай емес, жұмыс сағатының мөлшеріне қарай 
есептеу тəсілі)

повременно-премиальная оплата труда - еңбекке 
мерзімдік-сыйлықақы төлеу

повременно-премиальная система - мер зім дік-
сыйлықақы жүйесі

повседневные операции - күнделікті операциялар
пов седневный контроль операций - опера ция ларды 
күнделікті бақылау

повторная выдача карточек - карточкаларды 
қайталап беру

повторная организация синдиката - синдикатты 
қайталап ұйымдастыру

повторная покупка - қайталап сатып алу
повторная эмиссия - қайталама эмиссия, қай талап 
шығару 

повторно отдавать в залог - кепілге қайталап беру
повторно прове рять счет - шотты қайталап тексеру
повторно размещаемый чек - қайталап орналастыры-
латын чек 

повторно разрешае мый чек - рұқсат етілетін чек
повторное предложение - қайталанған ұсыныс
повторное приобретение - қайталап сатып алу
повторное сни жение курсов на фондовой бирже - 
қор биржасындағы бағамдардың қайталап төмендеуі
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повторный выпуск - қайталап шығару, қайталама 
шығарылым

повторный выпуск банков ских карточек - банк 
карточкаларының қайталанған шы ға ры лы мы

повторный выпуск долговых обязательств - борыш-
қорлық міндеттемелерді қайталап шығару

повторный закон об от мене золотого покрытия - ал-
тын өтемнің күшін жою туралы қайталама заң

повышательная ры ночная конъюнктура - жоғары-
лама нарықтық жағдаят

повышательная тенден ция движения конъюнктуры 
- жағдаят қозғалысының жо ға ры ла ма үрдісі (мұнда 
бағаның күн сайынғы ауыт қуы ның төменгі мəні 
ұдайы өсіп отырады)

повышательная тенденция на бирже - бир жа дағы 
жоғарылама үрдіс

повышательная тенден ция цен - бағаның жоғары-
лама үрдісі

повышательное настроение - жоғарылама пиғыл
повышательный - жоғарылама
повышательный рынок - жоғарылатылма нарық
повышать - жоғарылату (мыс., несие мөл шер лемесі)
повышать официальную ставку дисконта - дис-
конттың ресми мөлшерлемесін жо ға ры ла ту

повышать ставку по ссуде - несие бойынша мөлшер-
лемені жоғарылату

повышать сто имость - құнды жоғарылату
повышать цену - бағаны жоғарылату
повышаться - жоғарылау 
повышаться в цене - бағада жоғарылау
повышаю щаяся цена - жоғарылаушы баға
повышающийся курс доллара - доллардың жоғары-
лаушы 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 ба ғамды 
көтеру, валюталық бағамның кө терілуі

повышение дохода - табыстың артуы
повышение доходности - табыстылықты арттыру 

(қарыз қаражатын қосымша табыс алу үшін пай-
далану)

повышение доходности капитала - капитал табыс ты-
лығының 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 үлесте-
менің көтерілуі

повышение инфляции - инфляцияның артуы
повышение качества - сапаның жоғарылауы

повышение квалификации - біліктілікті көтеру
повышение квалификации руководящего персона-
ла - басқарушы қызметкерлердің біліктілігін арттыру

повышение конъюнктуры - жағдаяттың көтерілуі
повышение курса - бағамның көтерілуі
повышение курса акций - акциялар баға мы ның 
көтерілуі

повышение курса валюты - валютаның бағамын 
көтеру

повышение курса валюты искусственно - валюта 
бағамын жасанды түрде көтеру 

повышение курса доллара - доллар баға мы ның 
көтерілуі

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 - жауап кер ші лік ті 
арттыру

повышение оценки капи тальных активов - капитал 
активтерінің бағасын көтеру

повышение предельных размеров заработка - табыс-
тың шекті мөлшерін көбейту

повышение процент ной ставки - пайыздық мөлшер-
ле менің көтерілуі

повышение расценок - бағаламаны көтеру
повышение рентабельности - тиімділікті арттыру
повышение ставки - мөлшерлеменің көте рілуі
повышение ставки процента - пайыз мөлшерлеме-
сінің көтерілуі

повышение стоимости - құнның көтерілуі
повышение стоимости капитала - капитал құнының 
көтерілуі

повышение стоимости по торговым книгам - сауда 
кітаптары бойынша құнның көтерілуі

повышение стоимости труда - еңбек құнының 
көтерілуі

повышение таможенных пошлин - кедендік баждың 
көтерілуі

повышение тарифа - тарифтің жоғарылауы
повышение учетного процента - есептік пайыздың 
көтерілуі

повышение учет ной ставки - есеп мөлшер ле месінің 
көтерілуі

повышение учетной ставки банка - банктің есеп 
мөлшерлемесінің көтерілуі

повышение цен(ы) - бағаның көтерілуі
повышение ценности - құндылықтың көте рілуі
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повышение ценности валюты - валюта құнды лы ғы-
ның көтерілуі

повышение цены при перепродаже ценных бумаг - 
бағалы қағаздарды қайта сату кезінде бағаны көтеру

повышение цены фи нансового 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 обязательство - міндеттемені өтеу 
погашаемая задолженность - өтелетін берешек
погашаемые ценные бумаги - өтелетін баға лы 
қағаздар

погашаемый - өтелетін
погашаемый в рассрочку - мəулеттік өтелетін
погашаемый долг - өтелетін борыш
погашаемый на личными - қолма-қол ақша лай 
өтелетін

погашаемый по но миналу - атаулы құны бойынша 
өтелетін

погашать - өтеу
погашать аванс - авансты (алғытөлемді) өтеу
погашать акцепт - акцептіні өтеу
погашать акции - акцияларды өтеу
погашать вексель - вексельді өтеу
погашать государ ственный долг - мемле кет тік бо-
рышты өтеу

погашать долг - борышты өтеу
погашать долг в рассрочку - борышты мəу леттік өтеу
погашать долговое обязательство - борыш керлік 
міндеттемені өтеу

погашать задолженность - берешекті өтеу
погашать за долженность по кредиту - кредит бо-
йынша берешекті өтеу

погашать заем - қарызды өтеу
погашать кредит - кредитті өтеу
пога шать кредит взносами - кредитті жарналармен 
өтеу

погашать неоплаченные ссуды путем новых заим-
ствований - төленбеген несиені жаңадан қарыз алу 
жолымен өтеу

погашать облигацию - облигацияны өтеу
погашать обязатель ство - міндеттемені өтеу
погашать с уплатой процентов - пайызды төлей оты-
рып өтеу

погашать ссуду - несиені өтеу
погашать ссуду в рас срочку - несиені мəулеттік өтеу
погашать ссуду в срок - несиені мерзімінде өтеу

погашать ссуду, по лученную под залог - кепілзат 
кепілімен алынған несиені өтеу

погашать чек - чекті өтеу
погашение - өтеу (1. облигацияны айналыс мерзімі 
өткеннен кейін не қарызгердің несиегер алдындағы 
берешегін куəландыратын өзге де құжатты өтеу, 
жабу; 2. жылдық үлес; жыл сайын мүдде жəне 
амортизация түрінде борышты өтеу есебіне 
төленетін тұрақты сома)

погашение аванса - алғытөлемді өтеу
погашение акцеп та - 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 в торговле фьючерсами - саудада 
фьючерс пен өтеу

погашение векселя - вексельді өтеу
погашение взносами - жарналармен өтеу
погашение взыскания - өндіріп алуды өтеу
погашение внебюджетными фондами - бюджеттен 
тыс қорлардың өтеуі

погашение внеочередное - кезектен тыс өтеу
погашение внешнего долга - сыртқы борышты өтеу
погашение внешнего кредитования - сыртқы 
несиелендіруді өтеу

погашение внутреннего долга - ішкі борышты өтеу
погашение внутреннего кредитования - ішкі несие-
лендіруді өтеу

погашение внутреннего финансирования - ішкі 
қаржыландыруды өтеу

погашение выпуска новых облигаций за счет новых 
эмиссий - жаңа облигациялар шы ға ры лы мын жаңа 
эмиссиялар есебінен өтеу

погашение государственного долга - мем ле кет тік бо-
рышты өтеу

погашение государственных займов - мем ле кеттік 
қарызды өтеу

погашение денежного обязательства - ақ ша лай мін-
дет те мені өтеу (ком па ния лар дың, банк тердің бір 
шаруашылық жүргізуші субъектіге еріксіз бірігуі)

погашение долга - борышты өтеу (борышты төлеу)
погашение долга банку - банкке борышты өтеу
погашение долга в рассрочку - борышты мерзімін 
ұзартып өтеу, борышты бөліп-бөліп өтеу, борышты 
мəулеттік өтеу

погашение долга коммерческим банкам и фирмам 
- коммерциялық банктер мен фирмаларға борышты 
өтеу

погашение долга международным организациям 
развития - халықаралық даму ұйымдарына борыш-
ты өтеу

погашение долга международным финансовым 
организациям - халықаралық қаржы ұйымдарына 
борышты өтеу
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погашение долга Нацбанку - Ұлттық банкке борыш-
ты өтеу

погашение долга перед банками второго уровня - 
екінші деңгейдегі банктерге борышты өтеу

погашение долга по долгосрочным государствен-
ным ценным бумагам - ұзақ мерзімді мемлекеттік 
бағалы қағаздар бойынша борышты өтеу

погашение долга по краткосрочным государствен-
ным ценным бумагам - қысқа мерзімді мемлекеттік 
бағалы қағаздар бойынша борышты өтеу

погашение долга по среднесрочным государствен-
ным ценным бумагам - орта мерзімді мемлекеттік 
бағалы қағаздар бойынша борышты өтеу

погашение долга поставками продукции - борышты 
өнім жеткізілімімен өтеу

погашение долга правительствам иностранных го-
сударств - шет мемлекеттердің үкіметтеріне борыш-
ты өтеу

погашение долгов перед бюджетом - бюджетке бо-
рышты өтеу

погашение долгового обязательства - борыш 
міндеттемесін өтеу 

погашение долговой ценной бумаги - борыш тық 
бағалы қағазды өтеу

погашение долгосрочных государственных ценных 
бумаг - ұзақ мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздарды 
өтеу

погашение долгосрочных займов - ұзақ мер зімді 
қарыздарды өтеу

погашение досрочное - мерзімінен бұрын 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 (несиегерге бо рыш-
қор-мемлекеттің мемлекеттік борыш сомасын 
мерзімі өткеннен кейін қайтаруы)

погашение займов коммерческих банков - коммер-
циялық банктердің қарызын өтеу

погашение закладной - кепілхатты өтеу
погашение золотом - алтынмен өтеу
погашение комиссионных сборов банков - банктер-
дің комиссиялық алымдарын өтеу

погашение краткосрочных государственных цен-
ных бумаг - қысқа мерзімді мемлекеттік бағалы 
қағаздарды өтеу

погашение кредита - несиені өтеу
погашение купонов - купондарды өтеу
погашение накопившегося сальдо - жинақ тал ған 
сальдоны өтеу

погашение налоговой задолженности умершего 
физического долга - қайтыс болған жеке тұлғаның 
салық берешегін өтеу

погашение недоимок - бересіні өтеу
погашение облигаций - облигацияларды өтеу
погашение обязательное - міндетті түрде өтеу

погашение обязательств по кредиту - кредит бо-
йынша міндеттемелерді өтеу

погашение овердрафта - овердрафтты өтеу
погашение основной суммы - негізгі соманы өтеу
погашение платежей - төлемдерді өтеу
погашение по займам, гарантированным прави-
тельством - үкімет кепілдік берген қа рыз бойынша 
өтеу

погашение по номинальной стоимости - атау лы құн 
бойынша өтеу

погашение при неликвидности - өтімсіздік кезінде 
өтеу

погашение просроченных процентов - мерзі мі өткен 
пайызды өтеу

погашение процентов - пайызды өтеу
погашение сертификатов (бланков) ценных бумаг - 
бағалы қағаздар сертификаттарын (бланкілерін) өтеу

погашение сертификатов ценных бумаг при про-
ведении глобальных операций - бағалы қағаздар 
сертификаттарын ғаламдық операциялар жүргізу 
кезінде өтеу

погашение среднесрочных государственных ценных 
бумаг - орта мерзімді мемлекеттік бағалы қағаздар 
бойынша борышты өтеу

погашение ссуды - несиені өтеу
погашение ссуды периодическими платежами - 
несиені дүркіндік төлеммен өтеу

погашение ссуды путем новых заимствований - 
несиені жаңадан қарыз алу жолымен өтеу

погашение страховых обязательств - сақтандыру 
міндеттемелерін өтеу

погашение счета - шотты өтеу
погашение финансовыми учреждениями - қаржы 
мекемелерінің өтеуі

погашение финансовых обязательств - қаржы 
міндеттемелерін өтеу

поглощение - жұтылу, жұту, қосып алу (бір кəсіп орын-
ның екінші кəсіпорынды оның ак цио нерлік ка пи та-
лы ның 50 пайыздан астамын сатып алу жолымен 
бақылауға алуы)

поглощение агрессивное - басқыншылықпен жұтылу
поглощение враждебное - дұшпандықпен жұтылу, 
дұшпандықпен қосып алу (нарықта компанияның 
акцияларын сатып алу жолымен оны бақылауға ты-
рысу əрекеті)

поглощение компании - компанияның жұты луы
поглощение компании путем распродажи ее акти-
вов, не приносящих прибыли - пайда келтірмейтін 
активтерін сатып жіберу арқылы компанияның 
жұтылуы

поглощение компании с целью распродажи ее ак-
ций по час тям для получения прибыли - компа-
нияны пайда алу үшін оның акцияларын көтере сату 
мақсатымен қосып алу

поглощение компании, чьи акции на рынке котиру-
ются ни же стоимости активов - нарықта акциялары 



581 ПОГ-ПОД

активтердің құнынан төмен бағамен бағаланатын 
компанияны қосып алу

поглощение обратное - кері жұтылу 
поглощение путем приобрете ния ценных бумаг или 
основного капитала - бағалы қағаздарды немесе 
негізгі капиталды сатып алу жолымен қосып алу

поглощение с помощью заемных средств - қарыз 
қаражаты арқылы қосып алу (ком па нияның акцияла-
рын қарыз қаражаты есебінен сатып алу)

поглощение средств - қаражаттың жұтылуы
погоня за акциями на бирже - биржада ак ция ларды 
күйттеу

погоня за прибылью - пайданы күйттеу
погоня за рентой - рентаны күйттеу
“погружение” - “батыру”, “құрдымға бату” (жаргон 
сөз: биржада бағаның аз уақытқа кідіруі немесе 
төмендеу жағына қарай аздап өзгеруі)

“погружение” на рынке ценных бумаг - на рық та ба-
ға лы қағаздың “батырылуы” (ба ға лы қағаз ба ға сы-
ның аздап төмендеуі)

погруженный капитал - құрдымға батқан капитал 
(құндылығы жоқ активтерді сатып алуға жұм сал-
ған ақша)

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 личную ответственность - жеке жауапкерші лі-
гімен

под нагрузкой - жүктемелі
под надзором - қадағалауда 
под обе спечение - қамтамасыз ету кепілдігімен
подавать запрос о котировке ценных бумаг - бағалы 
қағаздардың бағасын белгілеу туралы сұрау салу

подавать заявку на при обретение акций - акциялар-
ды сатып алуға өтінім беру

подавать заявку о под писке на акции - акцияларға 
жазылыс туралы өтінім беру

подавать заявление - арыз беру
подавать заяв ление о подписке на ценные бумаги - 
бағалы қағаздарға жазылыс туралы өтініш беру

подавать кассацию - шағым беру
подавленные процентные ставки - қысымға түскен 
пайыздық мөлшерлеме, қысыммен төмендетілген 
пайыздық мөлшерлеме 

подавленные финансовые системы - қысымға түскен 
қаржы жүйесі 

подавленные цены - қысымға түскен баға 
подавля емая инфляция - тұқыртылатын инфляция
податель - тапсырушы, ұсынушы
податель апелляции - апелляция беруші
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 - лицен-
зия 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 заявок на опре деленные суммы членами 
евронотного аукциона без приглашения - еуронота 
аукцион мүшелерінің шақырылмай белгілі бір сомаға 
өтінім беруі

подача искового заявления - талап арыз беру
подача кассации - кассация беру 
подача конкурентных предложений на распростра-
нение выпуска ценных бумаг - бағалы қағаздар 
шығарылымын таратуға бəсекелі ұсыныстар беру

подача письменного предложения - жазбаша ұсыныс 
беру

подача ходатайства - өтініш беру, қузаухат беру
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 купюр необходимого номинала - қажетті 
атаулы купюраларды іріктеу

подбор партнеров - серіктестерді іріктеу
подбор персонала - қызметкерлер құрамын іріктеу
“подвал” - “төле” (банктегі қолма-қол ақша сақта-
ла тын жəне депозиттер сақтайтын сейфтер 
орналасқан үлкен үй-жай немесе бірнеше үй-жай)

подвал для хранения ценностей - құн ды лық тар ды 
сақтауға арналған төле

подведение - нəтижелеу, шығару, келтіру, қо ры тын-
дылау

подведение баланса - теңгерімге келтіру
подведение итогов - қорытынды шығару
подведение итогов за отчетный период - есепті кезең 
қорытындысын шығару

подведение итогов операций - операция лар дың 
қорытындысын шығару

подведомственность - идаралық бағыныстылық
подведомственный орган - идаралық бағы ныс тағы 
орган, идараға қарасты орган

подвергать взысканию - өндіріп алу
подвергать рейтин гу - рейтингіге тарту
подвергать экспертизе - сараптау, сараптауға салу
подвергаться испытанию - сыналу
подвергнуть проверке - тексеруге алу, тексеру
подверждение осмотра - тексермелеуден өткізу
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подвержение штрафа - айыппұл салыну
подверженность банков коллапсу - банк тер дің 
тұралағыштығы 

подверженность риску разрыва в сроках погаше-
ния - өтеу мерзіміндегі алшақтық қатеріне ұшы рау-
шылық

подвести счет - шоттың қорытындысын шығару
подвижная цена - жылжымалы баға
подводить - келтіру, қорытындысын шығару
подводить итоги работы - жұмыстың қоры тын дысын 
шығару

подвох в инвестициях - инвестициядағы қу лық-
сұмдық

подготовка бюджета с нуля - бюджетті нөлден да йын-
дау (басталатын жыл бюджетінің есебін нөлден 
бастау) 

подготовка диспаши - диспаша дайындау
подготовка документа - құжат дайындау
подготовка документации - құжаттама да йындау
подготовка заблаговременная - күнібұрын дайындау
подготовка законопроекта - заң жобасын дайындау
подготовка заявки - өтінімді дайындау
подготовка инвестиционных проектов - инвести-
циялық жобаларды дайындау

подготовка к принятию законных мер - заңды шара-
лар қабылдауға дайындық

подготовка к проверке - тексеруге дайындық
подготовка кадров - кадрларды даярлау
подготовка контракта - келісімшартты да йындау
подготовка котировки - баға белгіленімін дайындау
подготовка отчета - есеп дайындау, есептеме да-
йындау

подготовка плана - жоспарды дайындау
подготовка предложения - ұсыныс дайындау
подготовка пресс-релиза - баспасөз хабараламасын 
дайындау

подготовка программы - бағдарламаны да йындау
подготовка профессиональная - кəсіби даярлау
подготовка руководителей - басшыларды даярлау
подготовка руководящих кадров - басшы кадрларды 
даярлау

подготовка специалистов - мамандарды даяр лау
подготовка среднего руководящего персонала - орта 
буын басқарушы қызметкерлерді даярлау

подготовка эмиссии - эмиссияны дайындау
подготовка юридических документов - заңи құжат-
тарды дайыңдау 

подда ющиеся оценке финансовые послед ствия - 
бағалауға көнетін қаржы салдарлары

подделка банкнот - банкнотты колдан жасау
подделка бухгалтерских данных - бухгал тер лік 
деректерді қолдан жасау

подделка бухгалтерских записей - бухгал тер лік жаз-
баларды 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 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
подделыватель чеков - чектерді жалған (қолдан) жа-
саушы

подделывать - жалған (қолдан) жасау
подделывать вексель - вексельді жалған (қолдан) 
жасау

подделывать подпись - жалған қол қою
подделывать счет - шотты жалған (қолдан) жасау
подделывать чек - чекті жалған (қолдан) жасау
поддельная акция - жалған (қолдан) жасалған акция
поддельная банкнота - жалған (қолдан) жа сал ған 
банкнот

поддельная валюта - жалған (қолдан) жа сал ған 
валюта

поддельная денежная купюра с увеличенной сум-
мой - 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

поддельный чек - жасанды чек, жалған чек 
поддельный чек, в котором увеличена сумма - сома-
сы көбейтілген жалған чек

поддержание - қолдау, ұстау, сақтау
поддержание доходности - табыстылықты қолдау
поддержание курса - бағамды қолдау (биржада)
поддержание курсов с по мощью операций на рын-
ке - бағамды нарықтағы операциялардың көмегімен 
қолдау

поддержание курсов ценных бумаг - бағалы қағаздар 
бағамын қолдау

поддержание минимального остатка - ең тө мен 
қалдықты қолдау, ең төмен қалдықта ұстау

поддер жание минимального остатка на банковском 
счете - банк шотындағы ең аз қалдықты қолдау

поддержание порядка - тəртіп сақтау
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поддержание реальной стои мости валютных курсов 
- валюта бағамының нақты құнын қолдау

поддержание розничных цен - бөлшек сауда бағасын 
қолдау

поддержание розничных цен на определенном уров-
не - бөлшек сауда бағаларын белгілі бір деңгейде 
ұстау

поддержание рынка ценных бумаг - бағалы қағаздар 
нарығын қолдау

поддержание стабильности банковской системы - 
банк жүйесінің тұрақтылығын қолдау

поддержание стабильности курса ценной бумаги 
с помощью рыночных операций - бағалы қағаз-
дар бағамының тұрақтылығын нарықтық опера ция-
лардың көмегімен 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
поддерживать валют ный курс - валюта бағамын 
қолдау

поддерживать золотой стандарт - алтын стандартын 
қолдау

поддерживать курс валюты выше зо лотой точки - 
алтын межелінен жоғары валюта бағамын қолдау

поддерживать курс путем скупки акций - акциялар-
ды сатып алу жолымен бағамды қолдау

поддерживать на паритете с золотом - алтынмен 
тепе-теңдікте (бара-барлықта) қолдау

поддерживать цены - бағаны қолдау
поддерживать цены на рынке - нарықта бағаны 
қолдау

поддерживающая маржа - қолдаушы маржа
поддерживающие заработки - қолдаушы табыс 

(дивидендтер төленгеннен кейін бизнес ке салу үшін 
ұсталатын таза пайда)

поддерживающие облигации - қолдаушы облига-
циялар

поддерживающий спрос - қолдаушы сұраныс
поддержка - 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 запродаж - күні бұрын сатуды қолдау 
поддержка заявки на получение визы - рұқсатнама 
алуға өтінімді қолдау 

поддержка и напол нение рынка ценных бумаг - 
бағалы қағаздар нарығын қолдау жəне толықтыру

поддержка инициативы - бастаманы қолдау
поддержка информационная - ақпараттық қолдау
поддержка кандидатуры - кандидатураны қолдау
поддержка капиталом - капиталмен қолдау
поддержка контактов - байланысты қолдау
поддержка кредитом - кредитпен колдау
поддержка курса акций - акциялардың бағамын 
қолдау 

под держка курса акций путем операций на откры-
том рынке - ашық нарықта жасалатын операциялар 
арқылы акциялардың бағамын қолдау

поддержка курса акций путем скупки их группой 
заинтересованных лиц - мүдделі адамдар тобының 
акцияларды сатып алуы жолымен олардың бағамын 
қолдау 

поддержка курса искусственно - бағамды жасанды 
түрде қолдау

поддержка курса ценных бумаг - бағалы қағаздар 
бағамын қолдау

поддержка ликвидности - өтімділікті қолдау
поддержка одной из сторон в суде - сотта 
тараптардың бірінің қолдауы

поддержка правовая - құқықтық қолдау
поддержка программы - бағдарламаны қолдау 
поддержка профессиональная - кəсіби қолдау
поддержка резолюции - қарарды қолдау
под держка со стороны банков - банктер тарапынан 
қолдау

поддержка требования - талапты колдау
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 цен на рынке - нарықта бағаны ұстап тұру
поддержка ценовая - бағамен қолдау
поддержка чести - абыройын қолдау
поддержка экономическая - экономикалық қолдау
поддержка юридическая - заңи қолдау
поденная заработная плата - күндік жалақы
поденная оплата труда - күндік еңбекақы
поденная работа - күндік жұмыс
поденно - күнбе-күнгі сыйақы, күндік сыйақы
поденщик - күндікші
поденщина - күндікшілік
подзаемщик - кіші қарызгер, қосалқы қарызгер
подзаконные акты - заңға тəуелді актілер, заңнан 
туындаған актілер

подзаконные нормативные акты - заңға тəуелді 
нормативтік актілер
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подиум - подиум (биржа залында əкім ші лік тің ресми 
хабарландыруына арналған орын) 

“подкидывание ежей” - “астына кірпі тас тау” 
(компанияның жұтылудан құтылу мақсатында 
қолданатын шаралары)

подклассы по экономической классификации рас-
ходов - шығыстардың экономикалық сыныптамасы 
бойынша ішкі сыныптар

подконтрольная другой отрасли финансовая компа-
ния - басқа саланың бақылауындағы қаржы компа-
ниясы

подконтрольная страховая компания - бақы лау дағы 
сақтандыру компаниясы

подконтрольность обеспечения - қамтамасыз етудің 
бақылауға алынатындығы 

подконтрольный - бақылауындағы, бақылауға 
алынған

подконтрольный счет - бақылаудағы шот
подкрепление оборотной кассы банка - банк тің айна-
лым кассасын қосымша нығайту

подкрепления кассовые - кассаны қосымша нығайту
подкреп ленный документами - құжаттармен 
беркітілген (мыс., вексель)

подкуп - параға жығу, параға сатып алу 
подкуп должностных лиц - лауазымды адамдарды 
параға жығу

подлежать взысканию - өндіріп алынуға тиіс
подлежать возврату по первому требованию - 
алғашқы талап ету бойынша қайтарылуға тиіс 

подлежать выплате - төленуге тиіс
подлежать обложению сбором - алым салы ну ға тиіс
подлежать оплате - ақы төленуге тиіс
подлежать оплате до востребования - талап етілмелі 
түрде төленуге тиіс

подлежать погашению - өтелуге тиіс
подлежать скидке - шегерілуге тиіс
подлежать уплате казначейству - қазына шы лық қа 
төленуге тиіс

подлежать юрисдикции - заңи хұкімге қарас ты болу
подлежащее погашению - өтелуге тиіс
подлежащие оплате варран ты - төленуге тиіс вар-
ранттар

подлежащие оплате до ходные облигации - төленуге 
тиіс табысты облигациялар

подлежащие оплате сроч ные варранты - төленуге 
тиіс мерзімді варранттар

подлежащие оплате сроч ные облигации - төленуге 
тиіс мерзімді облигациялар

под лежащие получению из банков депозиты до вос-
требования - банктерден алынуға тиіс талап етілмелі 
депозиттер

подлежащие уплате по дого вору - шарт бойынша 
төленуге тиіс

подлежащие уплате проценты - пайыз төленуге тиісті
подлежащий - тиісті
подлежащий взысканию - өндіріп алынуға тиісті, 
төлеттіруге тиісті

подлежащий взысканию до наступления срока 
платежа - төлем мерзімі басталғанға дейін өндіріп 
алынуға тиісті

подлежащий возмещению - орны толты ры лу ға тиісті
подлежащий выкупу - өтеуі төленіп алынуға тиісті 
подлежащий выкупу в обмен на привилегирован-
ные акции - артықшылықты акцияларға айырбастау 
үшін өтеуі төленіп алынуға тиісті

подлежащий выплате - төленуге тиісті
подлежащий вычету - шегерілуге тиісті
подлежащий доставке - жеткізілуге тиісті
подлежащий изъятию - алынуға тиіс (салым туралы)
подлежащий изъя тию 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 салы-
ну ға тиісті

подлежащий обмену на золотые слитки - алтын 
құймаға айырбасталуға тиісті (банкнот туралы)

подлежащий оплате - төленуге тиісті
подлежащий оплате в связи с наступлением срока - 
мерзімі басталуына байланысты төленуге тиісті 

подлежащий оп лате переводный вексель - аударма 
вексель төленуге тиісті

подлежащий оплате по курсу, указанному на 
обо роте векселя - вексельдің сыртқы бе тін де 
көрсетілген бағам бойынша төленуге тиісті

подлежащий оплате предъявителю - көрсе ту шіге 
төленуге тиісті

подлежащий оп лате с включением расходов по ин-
кассо - инкассо бойынша шығысты қоса отырып 
төленуге тиісті

подлежащий оплате через кассу - касса арқы лы 
төленуге тиісті

подлежащий отмене - күші жойылуға тиісті
подлежащий переучету - қайта есептелуге тиісті
подлежащий погашению - өтелуге тиісті
подлежащий погашению в рассрочку - мəу лет тік 
өтелуге тиісті

подлежащий погашению по первому требованию - 
алғашқы талап ету бойынша өтелуге тиісті (бағалы 
қағаздар туралы)

подлежащий получению - алынуға тиісті
подлежащий предва рительной оплате - алдын ала 
төленуге тиісті

подлежащий распределению чистый доход - бөлінуге 
тиіс таза табыс

подлежащий уплате по нарицательной стоимости - 
көрсетулі құн бойынша төленуге тиісті
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подлежащий уплате по приказу - бұйрық бойынша 
төленуге тиісті

подлежащий утверждению - бекітілуге тиісті
подлежит оплате по месту жительства - тұрғылықты 
жері бойынша төленуге тиіс

подлинная банковская ликвидность - банк тің шы-
найы өтемпаздығы

подлинная ликвидность банка - банктің шынайы 
өтемпаздығы

под линная монета - шынайы мəнет
подлинная подпись - шын қойылған қол, шын 
қолтаңба 

подлинная ставка процента - шынайы пайыз 
мөлшерлемесі

подлинная цена - шынайы баға
подлинная ценность акции или облигации - акция-
ның немесе облигацияның шынайы құндылығы

подлинник документа - құжаттың түпнұсқасы
подлинник письма - хаттың түпнұсқасы
подлинник счета - шоттың түпнұсқасы 
подлинность - түпнұсқалылық 
подлин ность аккредитива - аккредитивтің 
шынайылығы

подлинность документов - құжаттардың түпнұсқалығы
подлинность подписи - қойылған қолдың 
шынайылығы

подлинные акции - шынайы акциялар
подлинные деньги - шынайы ақша
подлинный - шынайы
подлинный владелец ценной бумаги, зарегистри-
рованной на другое имя - басқа есімге тіркелген 
бағалы қағаздың шынайы иеленушісі

подлинный и действитель ный - шынайы жəне 
қолданыстағы

подлог - қолдан жасалған, жалған, жалғандық (түп-
нұс қаны қолдан жасау немесе жалған құжаттар 
жасау)

подлог документов - жалған жасалған құжаттар
подлог должностной - лауазымдық жалғандық
подлог служебный - қызмет бабында жалған құжат 
жасау

подлог, совершаемый частным лицом - жеке адам 
жасаған жалған құжат

подложный - жалған
поднимать - көтеру (мыс., несие мөлшер ле ме сі)
поднимать цену - бағаны көтеру
подниматься в цене - бағасы көтерілу
поднимающееся дно - көтеріліп келе жатқан түп 

(тауардың не бағалы қағаздың төмен бағасының 
көтерілу беталысын көрсететін кестенің 
техникалық үлгісі)

поднятие престижа - беделін көтеру
поднятие уровня цен - баға деңгейін көтеру
поднятие цен - бағаны көтеру
подолларово-помесячный” расчет - “долларлық-
айлық” есеп айырысу (ай сайын долларлай есеп айы-
рысу)

подорванный кредит - беделі түскен кредит

подорожание - қымбаттау
подотчетная сумма - есеп берілетін сома
подотчетное лицо - есеп беретін адам, жауапты адам 

(алдағы шығын үшін есеп беру кепілдігімен ақша 
алған адам)

подотчетность - есеп берушілік
подотчетный ссудный капитал - есеп берілетін несие 
капиталы

подоходный - табыс, табыстық
подоходный налог - табыс салығы (табысқа салына-
тын тікелей салық)

“подоходный налог к оплате ” - “төленуге тиіс табыс 
салығы” 

подоходный налог на капиталовложения - күр де лі 
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 тұлға лар-
дан 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 тұлға-
лардан алынатын табыс салығы

подоходный налог с юридических лиц, удержива-
емый у источника выплаты - заңды тұлғалардан 
төлем көздерінен ұсталатын табыс салығы

подоходный налог с юридических лиц-резидентов - 
резидент-заңды тұлғалардан алынатын табыс салығы

подоходный налог, взимаемый путем регулярных 
вычетов из зарплаты - жалақыдан үне мі шегеру жо-
лымен алынатын табыс салығы 

подошва - ұлтан (нақты ұлттық өнім көлемі ең төмен 
мəнге жететін экономикалық цикл кезеңі)

подпадать под действие контракта - келі сім шарт 
əрекетінің аясына түсу

подпадение под закон - заң аясына түсу
подпадение под юрисдикцию - заңи хұкімнің аясына 
түсу

подписание - қол қою
подписание акта - актіге қол қою
подписание ак цепта - 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
подписи на банковских документах - банк құжат та-
рын дағы қойылған қолдар (құ жат тың міндетті 
деректемелерінің бірі)
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подписка - жазылыс, жазылым (жаңа шығарылған 
бағалы қағаздарды сатып алу ниеті көрсетілетін 
келісім; жазылушы берген міндеттеме); 2. тілхат, 
қолхат

подписка за на личные - қолма-қол ақшаға жазылыс
подписка закрыта - жазылыс жабылды (қарызхатқа 
жазылушылардың жеткілікті саны жиналғанда 
жабылды деп жариялау)

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 облига ции - облигацияларға жазылыс
подписка на об лигации компании - компанияның об-
лигацияларына жазылыс

подписка на цен ные бумаги корпорации - кор по-
рацияның бағалы қағаздарына жазылыс

подписка на ценные бумаги сверх намеченной сум-
мы - бағалы қағаздарға ұйғарылған сомадан артық 
жазылу

подписка на ценные бумаги сверх предлагаемой 
суммы - бағалы қағаздарға ұсынылатын сомадан тыс 
жазылыс

подписка открытая - ашық жазылыс
подписка первоначальная - бастапқы жазылым
подписка предварительная - алдын ала жазылым
подписка путем обмена ценных бу маг - ба ға лы 
қағаздарды айырбастау жолымен жазылыс

подписка разовая - бір жолғы жазылым
подписка тратты по доверенности - траттаға сенімхат 
бойынша жазылу

подписка чека - чекке қол қою
подписки на ценные бумаги - бағалы қағаз дарға 
жазылыс

подписная цена - жазылыс бағасы, жазылыс тық баға
подписная цена на акции - акциялардың жа зылыстық 
бағасы

подписная эмиссия ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды жазылыспен шығару

подписное право - жазылыс құқығы, жазы лыс тық 
құқық

подписной акционерный капитал - акцио нер лік 
жазылыс капиталы

подписной бонус - қол қойылатын бонус, жазылыс 
бонусы

подписной варрант - жазылыс варранты
подписной капитал - жазылыс капиталы 
подписной капитал Международной валютно-фи-
нансовой организации - Ха лық ара лық валюта-
қаржы ұйымының жазылыс капиталы 

подписной коэффициент - жазылыс коэф фициенті
подписной лист - жазылыс парағы, қол қо йы ла тын 
парақ (жазылушының мін дет те ме де көрсетілген 
шарттар негізінде акциялардың белгілі бір санын 
сатып алу жөніндегі мін дет те месі)

подписной лист на акции - акцияға жазылу парағы

подписной серти фикат - жазылыс сертификаты 
подписной серти фикат, удостоверяющий право на 
подписку - жазылысқа құқықты куəландыратын 
жазылыс сертификаты 

подписные акции - жазылыстық акциялар
подписные права - жазылыс құқықтары
подписчик - жазылушы, жаздырушы, жазылыскер 
подписчик биржевого опциона - биржалық опционға 
жазылушы

подписчик на акции - акцияларға жазылушы
подписчик на заем - қарызхатқа жазылушы
подписчик на ценные бумаги - бағалы қағаз дарға 
жазылушы

подписчик по облигационному займу - обли гациялық 
қарызхат бойынша жазылушы

подписываемый рефе ри документ о разделе - бөлу 
туралы қол қойылатын рефери құжат

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
подписывать акцепт - акцептіні жаздырып алу
подписывать вексель - вексельді жаздырып алу
подписывать долговое обязательство - борышкерлік 
міндеттемені жаздырып алу

подписывать чек - чекке жазылу
подписываться - жазылу 
подписываться на акции - акцияларға жазылу
подписываться на заем - қарызхатқа жазылу
подписываться на определенную сумму - белгілі бір 
сомаға жазылу

подписываться на ценные бумаги - бағалы 
қағаздарға жазылу

подписываться сверх лимита - лимиттен тыс жазылу
подпись - қол қою, қойылған қол, қолтаңба
подпись агента, не имеющего полномочий - өкілет-
тігі жоқ агенттің қол қоюы

подпись бланковая - бланкіге койылған қол
подпись в виде крестика - крестик түріндегі қойыл-
ған қол

подпись векселедателя - вексель берушінің қойған 
қолы

подпись вторая - екінші қол
подпись заверенная - расталған қол қою
подпись значком - белгішелі қол қою
подпись на банковских документах - банк құжат та-
рын дағы қолтаңба / қойылған қол

подпись на векселе - вексельдегі 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 
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подпись по доверенно сти - сенімхат бойынша қол қою
подпись поддельная - жалған қол қою
подпись подлинная - шынайы қол қою
подпись собственноручная - өз қолымен қойған қол
подпись совместная - бірлескен қол қою
подпись удостоверенная - куəландырылған қол қою
подпись, удостоверяю щая другую подпись - басқа 
қойылған қолды куəландыратын қол қою

подпись уполномоченного агента - уəкілетті агенттің 
қол қоюы

подпись уполно моченного лица - уəкілетті тұлғаның 
қойған қолы

подпись факсимильная - факсимилелік қо йыл ған қол
подпись чекодателя - чек берушінің қол қоюы
подпись электронно-цифровая - электрон дық-
цифрлық қолтаңба

“подпитка по каплям” - “тамшылатып қоректендіру” 
(1. компанияның жобаны əуел бастан бірден қомақ-
ты ақшалай сома беріп қаржыландырудың орны-
на кезең-кезеңмен бірте-бірте қаржыландыруы; 
2. уақыт ты созып, шағын көлемді сыбағамен 
инвести циялау идеологиясы) 

подпольная экономика - астыртын экономика
подпольные сделки - астыртын мəмілелер
подполь ный маклер - астыртын маклер
подпрограмма - шағын бағдарлама
подпункт - тармақша 
подразделение - бөлімше (кəсіпорынның, мекеменің 
бір бөлігі жəне соларға қатысты қызметкерлер)

подразделение в менеджменте - менеджмент тегі 
бөлімше

подразделение в трастовой компании - се нім герлік 
компаниядағы бөлімше 

подразделение компании, самостоятельно получаю-
щее прибыль - компанияның пайданы дербес алушы 
бөлімшесі

подразделение на самостоятельном балансе - дербес 
теңгерімдегі бөлімше 

подразделение подконтрольное - бақылау да ғы 
бөлімше 

подразделение специалистов - мамандар бө лім-
шесі (биржа принципал ретінде жұмыс істеуге 
уəкілеттік берген маман)

подразделение структурное - құрылымдық бөлімше
подразделение учетно-калькуляционное - есептік-
калькуляциялық бөлімше

подразделение, находящееся на самостоятельном 
балансе - дербес теңгерімде тұрған бөлімше

подразумеваемая га рантия - ойдағы кепілдік
подразумеваемая неустойчивость цены - ба ға ның 
ойдағы орнықтылығы

подразумеваемая процентная ставка - ойда ғы 
пайыздық мөлшерлеме

подразумеваемое условие - ұйғарынды шарт, 
ұйғарынды жағдай, топшылама шарт

подразумеваемый - топшылаулы, тұспал дау лы, ойдағы
подразумеваемый ак цепт - ойдағы акцепт (ризалық)

подразумевать - топшылау, тұспалдау
подробности платежа - төлемнің егжей-тегжейі
подробность - егжей-тегжейлі
подробные данные о бан ковском счете - банк шоты 
туралы егжей-тегжейлі деректер

подробные данные о выпуске серийных облигаций 
- сериялық облигациялар шығару туралы егжей-
тегжейлі деректер

подробный - егжей-тегжейлі
подробный отчет - егжей-тегжейлі есептеме (есеп 
беру)

подробный счет - егжей-тегжейлі шот
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
подсобка - қосалқы бөлімше (жаргон сөз: банктің, 
брокерлік фирманың қызмет көрсетуші бөлімшесі)

подставное лицо - жалған тұлға, жасанды тұлға
подставные - жалған тұлғалар (басқа фирмалар 
акцияларының меншіктенушісі рөлін ат қа рушы 
акционерлік қоғамдардың бір түрі)

подстрахование - қосалқы сақтандыру (сақ тан ды ру 
сомасының мөлшері залалды то лық өтей алмайтын 
сақтандыру опе ра ция сы ның түрі)

подсудность - соттылық, қылмыстылық, сотта 
қаралуға тиістілік

подсчет затрат - шығынды есептеу 
подсчет процентный - пайыздык есептеу
подсчет процентов - пайыздарды есептеу
подсчитывание - есептеу 
подсчитывание выручки - түсімді есептеу
подсчитывание потребности - қажеттілікті есептеу
подсчитывать - есептеу, санау
подсчитывать кассовую наличность - касса лық 
қолма-қол ақшаны есептеу

подтасовка - араластыру, сапырылыстыру, қа сақана 
бұрмалау, шатастыру 

подтасовка бухгалтер ских данных - бух гал тер лік 
деректерді шатастыру (бұрмалау)

подтасовка бюллетеней - бюллетеньдерді араластыру
подтасовка фактов - фактілерді қасақана бұр малау, 
фактілерді шатастыру

подтверждать - қуаттау
подтверждать гаран тию - кепілдікті қолдау
подтверждать непокрытый чек - өтелмеген чекті 
қуаттау

подтверждать по лучение - алуды қуаттау
подтверждать сделку - мəмілені қуаттау
подтверждать цену - бағаны қуаттау
подтверждать чек - чекті қуаттау



588ПОД-ПОД

подтверждающие документы - растайтын құжаттар
подтверждающий банк - қуаттаушы банк
подтверждение - қуаттау
подтвер ждение 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 - кұжаттармен растау
подтверждение долга - борышты қуаттау
подтверждение долгов при банкротстве - банкрот 
болғанда борышты растау

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
подтверждение качества - сапаны растау
подтверждение клиентом правильности ведения 
банковского счета - клиенттің банктегі шоттың 
дұрыс жүргізілуін растауы

подтверждение контракта - келісімшартты растау
подтверждение кредита - кредитті қуаттау
под тверждение кредитной гарантии - кредиттік 
кепілдікті қуаттау

подтверждение наличия - қолда барын растау
подтверждение наличия вклада в банке - банкіде 
салымның болуын қуаттау

подтверждение о поступлении - түсім туралы растау
подтверждение обязательств - міндеттеме лер ді растау
подтверждение остатков лицевых счетов клиентов 

- тапсырыскерлердің дербес шот та ры ның қалдығын 
растау

подтверждение осуществимости - іске асы ры ла тын-
ды ғын растау

подтверждение оферты - офертаны растау
подтверждение официальное - ресми растау
подтверждение письменное - жазбаша растау
подтверждение платежа - төлемді қуаттау
подтверждение по телефону - телефон арқы лы растау 
подтверждение под прися гой в суде несос тоя-
тельности должника - борышкердің дəрмен сіз ді гін 
сотта серт бере отырып қуаттау

подтверждение подлинности - түпнұсқа лы лық ты 
қуаттау

подтверждение показания под присягой - тү сі нік ті 
ант ішіп растау, айғақты ант ішіп растау, көрсетімді 
ант ішіп растау

подтверждение получения - алғанын растау
подтверждение получения заказа - тапсы рыс ты 
алғанын растау

подтверждение получения письма - хат ал ған дығын 
растау

подтверждение получения платежа - төлемді алға-
нын растау

подтверждение правильности ведения банковского 
счета - банктегі шоттың дұрыс жүр гізілуін 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 - элек трон дық 
пошта арқылы растау

подтвержденная га рантия - қуатталған ке пілдік
подтвержденный - расталған, қуатталған
подтвержденный аккредитив - қуатталған аккре-
дитив

подтвержден ный безотзывный аккредитив - қуат-
талған қайтарып алынбайтын аккредитив

подтвержденный безотказный аккредитив - қуат-
талған мүлтіксіз аккредитив

подтвержденный кредит - қуатталған кредит
подтвержденный чек - қуатталған чек
подтоварная ссуда - тауар кепілдікті несие (тауар 
кепілдігімен берілетін несие; та уар дың бір бөлігін 
жəне несиені болашақ жет кі зі лім кепілдігімен 
төлеу)

подтоварные операции банков - банктің ке піл дікті 
тауар операциялары

подтоварный вексель - тауар кепілдікті вексель
подфилиал - қосалқы филиал
подфункция - қосалқы атқарым, қосалқы берне
подхалим - жағымпаз (жаргон сөз: жолданушы, алу-
шы көрсетілген, құжатқа тір ке ле тін шағын парақ, 
онда əдетте аты-жө ні нің, лауазымының алдына 
“құрметпен” немесе “құрметті” деген тұрпаттағы 
сөздер жазылады)

подхват инициативы - бастаманы іліп əкету
подход - көзқарас, тəсіл, тəсілдеме; жарау, үй ле су; 
жақын келу

подход бюрократический - бюрократиялық көзқарас
подход в управлении - басқарудағы тəсілдеме
подход индуктивный и дедуктивный в аудите - 
аудиттегі индуктивтік жəне дедуктивтік көзқарас

подход к делу - іске көзқарас
подход к инвести рованию - инвестициялауға көзқарас 

(бағалы қағаздар кейіннен эко но ми ка лық үрдістердің 
ықпалын бағалай отырып бағалы қағаздарды 
таңдауды көздейтін)

подход к оценке стоимости с использованием ры-
ночной информации - құнды ба ға лау ға нарықтық 
ақпарат пайдаланылатын тəсіл
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подход качественный - сапалық тəсілдеме
подход количественный - сандық тəсілдеме
подход комплексный - кешенді тəсілдеме
подход конструктивный - құрылымдық тə сіл деме, 
сындарлы көзқарас

подход функциональный - атқарымдық тə сіл деме
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
подъем - өрлеу, өсу
подъем биржевой конъюнктуры до уровня, не 
имеющего объектив ной основы - биржалық 
жағдаяттың объективті негізі жоқ деңгейге дейін 
өрлеуі

подъем деловой активности - іскерлік белсенділіктің 
өсуі

подъем жизненного уровня - тұрмыс деңге йі нің өсуі
подъем конъюнктуры - жағдаяттың өсуі
подъем на финансовом рынке - қаржы на ры ғындағы 
өрлеу

подъем национальной экономики - ұлттық экономи-
ка ның өрлеуі

подъем рыночной конъюнк туры - нарықтық жағ-
даят тың өрлеуі

подъем фондовой конъюнктуры - қор жағ дая тының 
өрлеуі

подъем циклический - кезеңдік өрлеу
подъем экономический - экономикалық өрлеу (ел 
экономикасының өрлеуі)

подъемные - көтерме ақы, көшерақы, кө шер пұл (жаңа 
жұмыс орнына көшкенде бе рі ле тін жəрдемақы)

“подъемный” чек - “көтермелі” чек
поездка деловая - іскерлік сапар 
поездка за границу - шетелге бару
поездка инспекционная - инспекциялық сапар
поездка официальная - ресми сапар 
поездка поощрительная - көтермелеу сапары
поездка рекламная - жарнамалық сапар
поехать в командировку - іссапарға шығу
пожертвование - қайырмалдық, жылу, құр мал дық, 
қайыр көрсету (азаматтық құқықта: затты немесе 
құқықты жалпының пайдасына сыйлау)

пожертвование благотворительным организациям - 
қайырымдылық ұйымдарына қайыр көрсету

пожертвование денежное - ақшалай қайыр көрсету
пожертвователь - қайырмалдық беруші
пожизненная пенсия - ғұмырлық зейнетақы, өмірлік 
зейнетақы

пожизненное владение имуществом - мүлікті өмірлік 
иелену, мүлікті өмір бойы иелену 

пожизненное право - өмірлік құқық

пожизненный аннуитет - ғұмырлық аннуитет (өмірлік 
табыс алу үшін сатып алынатын аннуитет)

пожизненный бенефициарий - өмірлік бенефициарий
позаказный метод калькулирования издержек про-
изводства - өңдіріс шығынын əр тапсырыс бойынша 
калькуляциялау əдісі

позаказный метод калькуляции - тапсы рыс тық каль-
куляция əдісі

позаказный метод учета затрат и калькулирова-
ния себестоимости продукции - өнім нің шығынын 
есептеудің жəне өзіндік құнын калькуляциялаудың 
тапсырыстық əдісі

позднее залоговое пра во - кейініректегі ке піл зат тық 
құқық

позитивная реальная процентная ставка - нақты оң 
пайыздық мөлшерлеме

позитивная сверка - оң салыстырып тексеру
позитивно понижа ющаяся кривая доходности - та-
быс тылықтың оң бағытта тө мен дей тін ауытқымасы

позитивный “гэп” - оң “гэп” (банкте мөл шер ле-
ме нің өзгерістеріне сезімтал пассивтерден гөрі 
активтердің көп болуы) 

позитивный файл - оң файл
пози ции биржевых дилеров по форвард ным 
сделкам - форвардтық мəміле бойынша биржа 
дилерлерінің ұстанымы

позиционная торговля на рынке срочных сделок 
- мерзімді мəмілелер нарығындағы жайғасымдық 
сауда

позиция - айқындама; жайғасым, қалып, ұс та ным 
(1. банк ісінде: банктің шетел валютасы түріндегі 
таза теңгерімі; банк шо ты ның қалдығы; 2. қар жы-
да: фир ма ның қар жы лай үлесі; 3. инвести ция да: 
ба ға лы қа ғаз дар да ғы не нарықтағы қар жы үлесі; 
акциялар қоржынындағы бір дей ак ция лар дың саны; 
4. ақша шот та ры ның жай-күйі, кас са ның, несиенің, 
мін дет те ме лер дің бел гі лі бір сəттегі нақты ақша-
сы; 5. өт кізу үде рі сін де гі бұйрық; 6. кеме нің жүк 
тиеуге тұ ра тын уақыты; 7. бір нəр се ге көзқарас, 
ұс та ным дық қатынас)

позиция активная - белсенді жайғасым
позиция “аутрайт” - “аутрайт” жайғасым
позиция биржевая - биржалық жайғасым
позиция бюджетная - бюджеттік жайғасым
позиция “быка” - “бұқа” жайғасымы (баға ның кө те-
рі луі не үміт артқан алып-сатарлар жай ғасымы)

позиция в балансе - теңгерімдегі жайғасым
позиция в конце рабочего дня - жұмыс күні нің 
аяғындағы жайғасым

позиция в операциях с ценными бумагами - бағалы 
қағаздармен жасалатын опе ра ция лар да ғы жайғасым

позиция валютная - валюталық жайғасым, ва люталық 
айқындама

позиция выжидания - аңысын аңдау айқын да масы 
позиция гибкая - икемді жайғасым
позиция “голая” - “жалаңаш” жайғасым
позиция гражданская - азаматтық айқындама
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позиция дебиторская - дебиторлық айқыңдама
позиция депо инвестора на рынке государствен-
ных краткосрочных бескупонных облигаций - 
мемлекеттік қысқа мерзімді купонсыз облигациялар 
нарығында инвестордың депо айқындамасы

позиция джоббера, состо яние его портфеля и опе-
рации - джоббердің ұстанымы, оның қоржыны мен 
операциясының жай-күйі

позиция дилера по денежным средствам в торго-
вой системе на рынке государственных кратко-
срочных бескупонных облигаций - мемлекеттік 
қысқа мерзімді купонсыз облигациялар нарығында 
дилердің сауда жү йе сіндегі ақшалай қаражат жөнін-
дегі айқындамасы

позиция дилера по облигациям в торговой системе 
на рынке государственных краткосрочных бес-
купонных облигаций - мем ле кет тік қысқа мерзімді 
купонсыз облигациялар нарығында дилердің сауда 
жү йе сін де гі облигациялар жөніндегі айқындамасы

позиция длинная - ұзақ жайғасым (1. инвес тор-
ға бағалы қағазды сату не сыйға тарту жолымен 
бағалы қағазды иелену құқығының табысталуы; 
2. бағалы қағаз бойынша тө ле не тін кез келген та-
бысты алу құқығы; 3. ба ға лы қағаз құны өзгерген 
жағдайда кез келген пайда алу не залал шегу құқығы; 
4. инвестордың делдалдық фирма ұстайтын бағалы 
қағаздарды иеленуі)

позиция долговая - борыш жайғасымы
позиция должника - борышкердің жайғасымы
позиция доминирующая - басым айқындама
позиция дополнительная - қосымша жай ға сым
позиция закрытая - жабық жайғасым
позиция золотого транша в Между народном валют-
ном фонде - алтын транштың Халықаралық валюта 
қорындағы жайғасымы

позиция исходная - бастапқы жайғасым
позиция кассовая - кассалық жайғасым
позиция ключевая - түйінді жайғасым
позиция компенсирующая - өтемдік жайға сым, 
өтелуші жайғасым 

позиция конкурентоспособная - бəсекеге қа бі летті 
жайғасым

позиция короткая - қысқа жайғасым (дилердің бағалы 
қағаз, биржа тауарлары, валюта, т.б. бойынша 
ұстанатын жайғасымы, мұнда дилер сататын 
тауардың көлемі оның қолында бар нақты тауар 
көлемінен асып түседі)

позиция кредитора - несиегердің жайғасымы
позиция кредиторская - кредиторлық ай қын дама
позиция лидирующая - озық жайғасым
позиция лимитированная - лимиттелген жай ғасым
позиция “медведья” - “аю” жайғасымы (ба ға-
ның төмендеуіне үміт артқан алып-сатарлар 
жайғасымы)

позиция мирового лидера на рынке - дү ние жү зі лік 
көшбасшының нарыктағы жай ға сы мы

позиция монопольная - монополиялық жай ғасым

позиция на бирже - биржадағы жайғасым 
(фьючерстік шарт бойынша тауарды жеткізу 
көзделген ай)

позиция на конец месяца - айдың аяғындағы 
жайғасым

позиция наличная - қолма-қол ақша жай ға сымы
позиция незастрахованная - сақ тан ды рыл ма ған 
жайғасым

позиция необязательная - міндетті емес жай ғасым
позиция непокрытая - өтелмеген жайғасым
позиция неприемлемая - қабылданбайтын жайғасым
позиция непримиримая - ымырасыз жай ға сым
позиция открытая - ашық жайғасым
позиция официальная - ресми жайғасым
позиция по срочным сделкам - мерзімді мə мі ле лер 
бойынша жайғасым

по зиция по срочным сделкам при игре на повыше-
ние - жоғарылауға ойнау кезіндегі мерзімді мəміле 
бойынша жайғасым

позиция по срочным сделкам при игре на пониже-
ние - төмендеуге ойнау кезіндегі мерзімді мəміле 
бойынша жайғасым

позиция по срочным ценным бумагам - мер зім ді 
бағалы қағаздар бойынша жайғасым

позиция по счетам клиентов банков - банк тап сы-
рыскерлерінің шоттары жөніндегі айқындама

позиция по ценным бумагам - бағалы қа ғаз дар 
жөніндегі айқындама

пози ция под риском - тəуекел түріндегі жай ға сым 
(мерзімді мəмілелер бойынша)

позиция покрытая - өтелген жайғасым
позиция продавца опциона, застрахованная в 
соответ ствии с коэффициентом дельта - опцион 
сатушының дельта коэффициентіне сəйкес сақтан-
дырылған жайғасымы

позиция промежуточная - аралық жайғасым
позиция реалистическая - шынайы жайғасым
позиция рыночная - нарықтық жайғасым
позиция спекулянтов, играющих на повышение - 
жоғарылауға ойнаушы алып-са тар лар дың жай ға сы мы

позиция спекулянтов, иг рающих на понижение - 
төмендеуге ойнаушы алып-са тар лар дың жайғасымы

позиция срочная - мерзімдік жайғасым
позиция финансовая - қаржы жайғасымы, қар жы 
айқындамасы

позиция фьючерсная - фьючерстік жайғасым
позиция чистая - таза жайғасым
позиция эквивалентная - баламалы жайғасым
позиция, образовавшаяся в результате прода-
жи фьючерсных или опционных контрактов 
- фьючерстік немесе опциондық ке лі сімшарттарды 
сату нəтижесінде қа лып тас қан жайғасым 

позишн-трэйдер - позишн-трэйдер (тауар биржа-
сын дағы алып-сатарлық мақсатпен біршама ұзақ 
мерзімге ақша салушы алып-сатарлар тобы)

позолота - жалатылған алтын, апталған алтын, алтын 
жалатылған, алтынмен апталған
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“позолоченные наручники” - “алтын жа ла тыл ған 
бұғау” (делдалдық фирма мен дел дал ара сын да ғы 
келісім, бұл келісім бо йын ша дел дал түрлі сыйақы 
алады, бірақ бас қа фир  ма  ға ауысқан кезде елеулі со-
маны қай та ру ға тиіс)

поименный список акционеров - акционер лер дің 
есімдік тізімі

поимущественный налог - мүлік салығы (са лық 
төлеуші мүлкінің құнынан өндіріп алынатын салық)

поинт - поинт (АҚШ-та облигацияның атау лы құны-
ның поинт түрінде көрсетілген пайыздық өзгерісі)

поиск на экране ЭВМ ценных бумах с нужными ха-
рактеристиками - ЭЕМ-ның телеайнасында керекті 
сипаттамалары бар бағалы қағаздарды іздестіру

поиск финан совых ресурсов - қаржылық сақтық 
қорларды іздестіру

поймать котировку - белгіленімді қолға түсіру, баға 
белгіленімін ұстап қалу (сатып алушының басқа 
дилер белгілеген бағасы бойынша сатуға келіскен ди-
лерге қатысты айтылатын биржа жаргоны)

пойша - пойша (Бангладештің ұсақ мəнеті)
“пока не будет исполнен” - “əзірге орындалмайды” 

(бұйрық орындалмайынша немесе тапсырыс беруші 
оның күшін жоймайынша қолданыста болатын 
сатып алу немесе сату туралы брокерге берілген 
бұйрық) 

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
показанный отдель но - бөлек көрсетілген
показатели затратные - шығындық көр сет кіштер
показатели макроэкономические - мак ро эко но-
микалық көрсеткіштер

показатели мировые - дүниежүзілік көр сет кіш тер
показатели натуральные - табиғи көр сет кіш тер, зат-
тай көрсеткіштер

показатели общественного развития - қо ғам дық 
даму көрсеткіштері

показатели оценочные - бағалаушылық көр сет кіштер
показатели плановые - жоспарлық көр сет кіштер
показатели портфеля активов - активтер қор жы-
нының көрсеткіштері

показатели прибыли на инвестированный капитал 
- инвестицияланған капиталға шақ қандағы пайда 
көрсеткіштері

показатели производительности - өндірім ді лік 
(өнімділік) көрсеткіштері

показатели производственной мощности - өндірістік 
қуат көрсеткіштері

показатели производственные - өндірістік көрсет-
кіштер

показатели технико-экономические - тех ни калық-
экономикалық көрсеткіштер

показатели технические - техникалық көр сет кіштер
показатели технологические - технологиялық 
көрсеткіштер

показатели финансово-экономические - қар жылық-
экономикалық көрсеткіштер

показатели финансовые - қаржы көрсеткіштері
показатели экономические - экономикалық 
көрсеткіштер

показатель - көрсеткіш (əлеуметтік-экономи калық 
құбылыстар мен үдерістердің, өл шем дер дің сандық-
сапалық сипаттамасы, ел, ай мақ, кəсіпорын, от-
басы эко но ми ка сы ның жай-күйі, осы жай-күйдің 
өзгеруі туралы, экономикалық даму, өрлеу, құлдырау 
туралы па йым дау ға мүмкіндік беретін өл ше уіш)

показатель “бета” для портфеля ценных бумаг - 
бағалы қағаздар қоржыны үшін “бета” көрсеткіші

показатель “внешняя задолженность” - “сыртқы бе-
решек” көрсеткіші

показатель, выраженный в постоянных ценах - 
тұрақты бағамен көрсетілген көрсеткіш

показатель, выраженный в текущих ценах - 
ағымдағы бағамен көрсетілген көрсеткіш

показатель базисный - базистік көрсеткіш
показатель балансовый - теңгерімдік көр сеткіш
показатель бухгалтерского учета - бух гал тер лік есеп 
көрсеткіші

показатель бюджетный - бюджеттік көр сет кіш
показатель валютной эффективности - ва люталық 
тиімділік көрсеткіші

показатель выработки - өндірім көрсеткіші
показатель годовой - жылдық көрсеткіш
показатель деятельности товарных бирж - тауар 
биржалары қызметінің көрсеткіші

показатель достаточности капитала - капиталдың 
жеткіліктілігі көрсеткіші 

показатель доходности - табыстылық көрсеткіші
показатель доходности фондового рынка - қор 
нарығы табыстылығының көрсеткіші

показатель индекса - индекс көрсеткіші (ба за-
лық жыл мен қазіргі уақыт кезеңіндегі бір қа тар 
құндардың өзгеруін бейнелейтін көр сет кіш)

показатель итоговый - қорытынды көрсеткіш
показатель качества - сапа көрсеткіші
показатель качественности - сапалылық көр сеткіш
показатель качественный - сапалық көр сет кіш
показатель количественный - сандық көр сет кіш
показатель конкурентоспособности - бə се ке ге 
қабілеттілік көрсеткіші

показатель кредитной активности страны - елдің 
кредиттік белсенділігінің көрсеткіші

показатель кредитоспособности - кредит қабілет-
тілігінің көрсеткіші

показатель ликвидности - өтімділік көр сет кіші
показатель общей экономической эффективности 
капиталовложений - күрделі жұм са лымның жалпы 
экономикалық тиім ді лі гі көрсеткіші
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показатель общественного положения - қо ғам дық 
жағдайдың көрсеткіші

показатель общественного развития - қо ғам дық даму 
көрсеткіші

показатель объемный - көлемдік көрсеткіш
показатель окончательный - ақырғы көрсеткіш
показатель определяющий - анықтаушы көр сеткіш
показатель освоения проектной мощности - жоба-
лық 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 плановый - жоспарлы көрсеткіш
показатель платежеспособности - төлем қа білеттілігі 
көрсеткіші

показатель по вышения и падения курсов - ба ғам ның 
жоғарылауы мен құлдырауы көр сеткіші

показатель покрытия рыночной стоимости цен ных 
бумаг активами эмитента - бағалы қағаздардың 
нарықтық құнын эмитенттің активтерімен өтеу 
көрсеткіші

показатель покры тия рыночной стоимости цен-
ных бумаг данного выпуска активами эмитента 
- белгілі бір шығарылымдағы бағалы қағаздардың 
нарықтық құнын эмитенттердің активтерімен өтеу 
көрсеткіші

показатель полного покрытия - толық өтем 
көрсеткіші

показатель прибыли - пайда көрсеткіші
показатель продажи - сату көрсеткіші
показатель производительности труда - ең бек 
өнімділігі көрсеткіші

показатель процентного риска - пайыздық тəуекел 
(қатер) көрсеткіші

показатель расчетный - есептік көрсеткіш 
показатель расширения кредитных операций вну-
три страны - ел ішінде несие операцияларының 
кеңеюі көрсеткіші

показатель реализации - өткізу көрсеткіші
показатель результатов инновационной деятельно-
сти - жаңартпалық қызмет нə ти же ле рі нің көрсеткіші

показатель статистический - статистикалық 
көрсеткіш

показатель стоимостный - құндық көрсеткіш
показатель структуры капитала - капитал құрылы-
мының көрсеткіші

показатель текущий - ағымдағы көрсеткіш
показатель технико-экономический - техникалық-
экономикалық көрсеткіш

показатель технологичности - технология лы лық 
көрсеткіші

показатель торговли - сауда көрсеткіші
показатель трудовой - еңбек көрсеткіші

показатель финансовый - қаржы көрсеткіші
показатель экономический - экономикалық көрсеткіш
показатель эффективности деятельности банка - 
банк қызметі тиімділігінің көр сет кі ші

покинуть - тастап кету (айыпақы төлеп, қар жы лық-
коммерциялық операция жасаудан бас тарту)

поклажа - сақталым, қоймалық (сақтау шарты)
поклажетель - сақтауға беруші (азаматтық құқықта: 
сақтау шартының сақтауға зат өткізуші тарабы)

покнижная сортировка - кітап бойынша сұ рыпталым
“покойный президент” - “марқұм президент” 

(американдық кез келген банкнот дегенді біл діретін 
жаргон сөз; кез келген құн ды лық та ғы ақша купю-
расы)

покрывать - өтеу, жабу (1. бұрын сатылған келісім-
шарт ты кері сатып алу; 2. алынған табыс қара-
жа тынан облигациялар, ли зин гі лер, басқа да мін-
деттемелер бойынша жылдық төлем төлеу)

покрывать “короткие” позиции - “қысқа” жай ға-
сымды өтеу

покрывать долги - борышты өтеу (жабу)
покрывать за счет продавца - сатушының есебінен 
өтеу (жабу)

покрывать короткие пози ции - қысқа жай ға сымды 
өтеу (жабу)

покрывать обязатель ства - міндеттемені өтеу (жабу)
покрывать обяза тельства по контрактам при игре 
на понижение - төмендеуге ойнау кезінде келісім-
шарт тар бойынша мін дет те ме ні өтеу (жабу)

покрывающий опцион - өтеуші опцион
покрывающий” платеж - “өтеуші” төлем
покрытая операция - өтелген операция (қаржы не 
биржа операциясының ке піл дік пен қамтамасыз 
етілуі)

покрытая продажа оп циона - опционды өтем дік сату, 
опционды орнын толтырып сату

покрытая продажа оп циона “колл” на акции - 
“колл” опционды акцияға өтемдік сату

“покрытая” маржа - “өтелген” маржа
покрытие - орнын толтыру, өтем, өтеу, жабу 

(1. сақтандыру операциясының не биржалық қыз мет 
көрсетудің орындалуын кепілдікпен қамсыздандыру; 
2. компания белгілі бір кезеңде салық төлегеннен 
кейін қалған таза пайдасынан жай акционерлерге 
қанша дивиденд төлей алатынын көрсететін шама; 
3. сыйлықақылы мəміледегі сияқты ұсынылған қа-
рыз не несие түрінде берілетін кепілдік; 4. тауар 
фьючерсімен не валютамен мəміледе сатып алына-
тын ашық жайғасымды міндеттемені хеджерлеу 
құралы; 5. “нашар борыштар” мен залалдарды 
өтеуге табыстан бөлінетін ақша; 6. бəсекелі сауда-
саттықта облигациялар бойынша қайталама 
ұсыныс)

покрытие “короткое” - “қысқа” өтем
покрытие авансовое - аванстық орнын толтыру
покрытие аккредитива - аккредитивтің орнын 
толтыру 
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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 - тапшылықтың орнын толтыру
покрытие дивиденда - дивидендтің өтемі
покрытие ди виденда по привилегированным 
ак циям - артықшылықты акциялар бойынша 
дивидендтің өтемі

покрытие дивидендное - дивидендтік орнын толтыру
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 имеется - өтем бар (банктің чекте чек 
берушінің қаражаты бар екені туралы белгілісі)

покрытие импортное - импорттың орнын толтыру
покрытие имущественное - мүліктік өтем
покрытие капитала - капиталдың өтемі
покрытие капитала банка - банк капи та лы ның өтемі
покрытие корот кой позиции - қысқа жай ға сым ның 
өтемі

покрытие маржи - маржаның өтемі
покрытие накладных расходов - үстеме шы ғынның 
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 бо-
йынша 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
покрытие увеличения цены - бағаның өсуі нің есесін 
өтеу

покры тие ущерба - зиянның орнын толтыру
покрытие фиксированных издержек - тіркелген 
шығынның орнын толтыру

покры тие фиксированных расходов по обслужива-
нию долгосрочного долга - ұзақ мерзімді борышқа 
қызмет көрсету бойынша тіркелген шығыстың орнын 
толтыру

покрытие финансовое - қаржымен орнын толтыру
покрытие фондовых операций - қор опера ция-
ларының өтемі

покрытие форвардное - форвардтық орнын толтыру
покрытый аккредитив - өтелген аккредитив
покрытый арбитраж - өтелген арбитраж 
покрытый опцион - өтелген опцион (опционға негіз-
дел ген акциялармен қамсыздандырылған опциондық 
шарт)

покрытый убыток - өтелген залал
покрыть долг поставкой - борышты жет кі зі лім мен 
өтеу

покупатель - сатып алушы, аларман (клиент, өнімді 
алушы жəне оған тапсырыс беруші)

покупатель акции - акция сатып алушы
покупатель акций, желающий провести операцию 
контанго и от ложить платеж до следующего рас-
четного дня - контанго операциясын жүргізуді жəне 
төлемді келесі есеп айырысу күніне дейін кейінге 
қалдыруды тілеуші акцияларды сатып алушы 

покупатель добросовестный - адал сатып алушы
покупатель заинтересованный - мүдделі сатып 
алушы

покупатель зарубежный - шетелдік сатып алушы
покупатель иностранный - шетелдік сатып алушы
покупатель казна чейских векселей на аукционе - 
аукционда қазынашылық вексельдерді сатып алушы

покупатель контракта - келісімшартты сатып алушы
покупатель на аукционе - аукционда сатып алушы
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покупатель на срок - мерзімдік сатып алушы
покупатель недобросовестный - алақол сатып алушы
покупатель, обладающий исключительным правом 

- ерекше құқыққа ие сатып алушы
покупатель обратной пре мии - 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 бо йынша 
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 қағаз дар ды сатып 
алушы

покупательная группа - сатып алу тобы (жаңадан 
шығарылған бағалы қағаздарды шығарушыдан инве-
стицияланушы жұрт шы лыққа қайта сату үшін са-
тып алуға келісетін инвестициялық банкирлер тобы)

покупа тельная сила валюты - валютаның сатып алу 
күші

покупательная сила денег - ақшаның сатып алу күші
покупательная способность - сатып алуға жарам ды-
лық (ұлттық ақша өлшемінің тауарды сатып алуға 
жарамдылығын көрсететін сипаттама)

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

покупательский климакс - сатып алушы климаксы 
(акция не тауар бағасының тез көтеріліп, артынша 
тез құлдырауы)

покупательский хедж - сатып алушы хеджі 
покупать - сатып алу
покупать акции - акцияларды сатып алу
покупать акции вме сто обязательств с фиксирован-
ным доходом - табысы тиянақталған міндет те ме лер-
дің орнына акцияларды сатып алу

покупать в кредит - кредитке сатып алу

покупать в период низ ких цен - төмен баға кезеңінде 
сатып алу

покупать в период пони жения курсов - бағамның 
төмендеуі кезеңінде сатып алу

покупать в рас срочку - мəулеттік сатып алу
покупать вексель - вексель сатып алу
покупать вне биржи - биржадан тыс сатып алу
покупать доходы - табысты сатып алу (бағалы қағаз-
да рының табыстылығы онша жоғары емес, бірақ 
табысы өсіп келе жатқан компанияны инвести-
циялау) 

покупать за наличные - қолма-қол ақшаға сатып алу
покупать за соб ственный счет - меншікті шот 
есебінен сатып алу

покупать и продавать драгоценные металлы - асыл 
металдарды сатып алу жəне сату

покупать излишнее ко личество - артық мөлшерде 
сатып алу

“покупать или отменяю” - “сатып алынсын, əйтпесе 
күшін жоямын” (клиенттің брокерге бұйрық берілген 
күні мəміле жасасуға берген бұйрығы, əйтпесе келесі 
күні бұйрықтың күші жойылады)

“покупать на лучших условиях” - “жақсы жағ дайда 
сатып алу”, “жақсы шарттармен сатып алу”

покупать на срок - мерзімдік сатып алу
покупать на срок, с расчетом в течение ближайшего 
ликвидационного периода - таяу да ғы тарату кезеңі 
бойына деген есеппен мер зім дік сатып алу

покупать наличную валюту - қолма-қол валютаны 
сатып алу 

покупать по курсу на момент закрытия биржи - 
биржа жабылған сəттегі бағам бойынша сатып алу

покупать по мере повышения курса - бағам ның 
көтерілуіне қарай сатып алу

покупать по самым высоким курсам - ең жо ғары 
бағам бойынша сатып алу

покупать по самым высоким ценам - ең жо ға ры баға 
бойынша сатып алу

покупать по ценам на момент открытия биржи - 
биржа ашылған сəттегі баға бойынша сатып алу

покупать при понижательной рыночной конъюн к-
туре - төмендетілме нарықтық жағ даят кезінде сатып 
алу

покупать реальный товар - нақты тауар сатып алу
“покупать с минусом” - “кемге сатып алынсын” 

(клиенттің брокерге биржадағы тауарды нарықтық 
бағадан төмен бағаға сатып ал деген бұйрығы)

покупать с немедленной уплатой наличными - 
қолма-қол ақшамен дереу төлеп сатып алу

“покупать с потрохами” - “ішек-қарнымен қоса сатып 
алу” (биржа жаргоны: бағалы қа ғаз дарды сатып 
алу жəне толық мөл шер де қолма-қол ақшалай төлеу)

“покупать со снижением” - “төмендете отырып сатып 
алу” (құрылыс салушы кепілпұл бойынша ай сайынғы 
пайыздық төлемді азайту үшін банкіге алдын ала бір 
рет ірі сома төлейтін жағдай)
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покупать сомнительные акции - күмəнді акцияларды 
сатып алу

покупать участие в капитале компании - ком пания-
ның капиталына қатысуды сатып алу

покупать ценные бумаги для закрытия сделки - 
мəмілені жабу үшін бағалы қағаздар сатып алу

покупать ценные бу маги с минимальным доходом - 
табысы барынша төмен бағалы қағаздарды сатып алу

покупающий акции двух типов - екі тұр пат та ғы ак-
цияларды сатып алушы

покупающий акции двух типов, с расчетом на доход 
и на рост курсов - табысқа жəне бағамның өсуіне 
үміт артып, екі тұрпаттағы акцияларды сатып алушы 

покупка - сатып алу, сатып алынған зат
по купка акции с целью получения бли жайшего 
дивиденда - таяуда дивиденд алу мақ са ты мен акция-
ларды сатып алу

покупка акций - акцияларды сатып алу
покупка акций для поддержания их курса - акция-
ларды олардың бағамын қолдау үшін сатып алу

покупка акций при подъ еме конъюнктуры для сни-
жения средней покупной цены - орташа сатып алу 
бағасының төмендеуі үшін жағ даят көтерілген кезде 
акцияларды сатып алу

покупка акций профессио нальным спекулянтом - 
кəсіпқой алып-сатардың акцияларды сатып алу

покупка акций с целью получения дивиденда - ак-
цияларды дивиденд алу мақсатымен сатып алу

покупка без ограничения цены - бағасын шектеусіз 
сатып алу (биржада)

покупка без посредника - делдалсыз сатып алу
покупка в конце операционного дня - опера циялық 
күннің аяғында сатып алу

покупка в кредит - кредитке сатып алу
покупка в кредит по твердому счету - тұ рақ ты шот 
бойынша кредитке сатып алу

покупка в начале операционного дня - опе ра циялық 
күннің басында сатып алу

покупка в период низких цен - төмен баға ке зеңінде 
сатып алу (биржада)

покупка в период пониже ния курсов - бағам төмен-
деген кезеңде сатып алу (биржада)

покупка в рассрочку - мəулеттік сатып алу, бө ліктеп 
сатып алу

покупка в розницу - бөлшек саудада сатып алу
покупка в целях поддержания курса акций - акция-
лар бағамын қолдау максатында сатып алу

покупка валюты - валютаны сатып алу
покупка валюты с немедленной поставкой и одно-
временная продажа на срок - дереу жеткізілетін 
валютаны сатып алу жəне бір мезгілде мерзімдік сату

покупка векселя - вексельді сатып алу
покупка вне биржи - биржадан тыс сатып алу
покупка впрок из опасе ния роста цен - баға ның 
өсуінен қауіптеніп молынан 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 акции - акцияларға сатып алу
покупка за бесценок - су тегінге сатып алу
покупка за наличные - қолма-қол ақшаға сатып алу
покупка за наличные деньги - қолма-қол ақшаға са-
тып алу

покупка и продажа бумаг в один и тот же день - 
қағаздарды белгілі бір күні сатып алу жəне сату

покупка и продажа двух опционов на один финансо-
вый инструмент с разными ценами или сроками 
исполнения - бір қаржы құралына бағалары немесе 
орындалу мерзімі əртүрлі екі опционды сатып алу 
жəне сату

покупка и продажа одновременно одной валюты на 
разные сроки - бір уақытта бір валютаны əртүрлі 
мерзімге сатып алу жəне сату

покупка и продажа срочных биржевых контрак-
тов с целью ликвидации существующей позиции 
и реализации прибыли - бар жайғасымды жою 
жəне пайданы өткізу мақсатымен мерзімдік биржа 
келісімшарттарын сатып алу жəне сату

покупка из первых рук - бірінші қолдан сатып алу
покупка или продажа равного числа опционов 

“колл” и “пут” с разными ценами исполнения 
и датами - орындалу бағасы мен күндері əртүрлі 
“колл” опциондар мен “пут” опциондарды бірдей 
санда сатып алу жəне сату

покупка ино странной валюты в обмен на отече-
ственную с последующим вы купом - шетелдік 
валютаны кейіннен өтеуін төлеп алынатын отандық 
валютаға айырбас ретінде сатып алу

покупка “кота в мешке” - “көзжұмбайлық пен” 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 марже” - “маржада” сатып алу 

(инвестордың бағалы қағаздарды ішінара брокердің 
несиесі есебінен сатып алуы)

покупка на открытом рынке - ашық нарықта сатып 
алу

покупка на рынке - нарықта сатып алу
покупка на срок - мерзімдік сатып алу
покупка “на шнурке” - “баулықтап” сатып алу (та-
бысы барынша төмен бағалы қа ғаз дар ды сатып алу) 

покупка “наилучшим образом” - “ең жақсы тұрғыда” 
сатып алу

покупка ненадеж ных ценных бумаг - не ғай был 
бағалы қағаздарды сатып алу

покупка облигаций - облигацияларды сатып алу
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покупка облигаций с одновременной продажей дру-
гих облигаций - бір уақытта басқа облигацияларды 
сата отырып облигациялар сатып алу

покупка обратная - кері сатып алу
покупка обратной премии - кері сыйлық ақы ны сатып 
алу

покупка одной партии товара и одновременная про-
дажа другой - тауардың бір топтамасын сатып алу 
жəне сонымен бір мезгілде екінші топтамасын сату 
(Лондон металдар биржасында)

покупка оптом - көтере сатып алу
покупка опциона - опционды сатып алу
покупка опциона “пут” - “пут” опционды сатып алу
покупка опциона “пут” и одновременная продажа 
такого же опциона по более высокой це не - “пут” 
опционды сатып алу жəне сонымен бір мезгілде 
нақ сондай опционды неғұрлым жоғары бағамен 
сату (тəуекелі шектеулі жəне пайдасы əлеуетті 
опциондық сауда стратегиясы)

покупка опциона “колл” и одновременная продажа 
такого же опциона по более высокой цене - “колл” 
опционды сатып алу жəне сонымен бір мезгілде 
нақ сондай опционды неғұрлым жоғары бағамен 
сату (тəуекелі шектеулі жəне пайдасы əлеуетті 
опциондық сауда стратегиясы)

покупка партии ценных бумаг в несколько приемов 
по раз ным ценам - бағалы қағаздар топтамасын 
түрлі баға бойынша бірнеше тəсілмен сатып алу

покупка партии ценных бумаг на первичном рын-
ке - бағалы қағаздар топтамасын бастапқы нарықта 
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 - 
биржаның жабылар сəтіндегі бағам бойынша сатып 
алу 

покупка по предложе нию - 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 - бир жа ның 
ашылардағы бағасы бойынша сатып алу

“покупка под влиянием плохих новостей” - “жағым-
сыз жаңалықтардың əсерімен сатып алу”

покупка после плохих новостей - жағымсыз жаңа-
лық тардан кейін сатып алу (компания нашар жаңа-
лық тарды хабарлағаннан кейін көп ұзамай компа-
ния акциясының бағасы күрт құлдырайды деген 
болжамға негізделген стратегия)

по купка права не исполнять срочную сделку - 
мерзімді мəмілені орындамау құқығын сатып алу

покупка при понижательной рыночной конъюнк-
туре - төмендеткіш нарықтық жағдаят кезінде сатып 
алу 

покупка продавцом опциона недостающих ак тивов 
при необходимости исполнить обязательство - 
опционды сатушының міндеттемені орындау қажет 
болған кезде жетпейтін активтерді сатып алуы

покупка продавцом опциона равнозначного кон-
тракта для зачета позиции - опционды сатушының 
жайғасымды есепке алу кезінде мəні бірдей 
келісімшартты сатып алуы

покупка против акцепта - акцептінің орнына жүретін 
сатып алу

покупка риско ванных ценных бумаг - қатерлі бағалы 
қағаздарды сатып алу

покупка с безотлага тельной уплатой наличными - 
қолма-қол ақшамен шұғыл төленетін сатып алу

покупка с маржей - маржасымен сатып алу
покупка с надбавкой - үстемемен сатып алу
покупка с немедленной оплатой наличными - 
қолма-қол ақшамен дереу төленетін сатып алу

покупка с немедленной поставкой за наличный 
расчет - қолма-қол ақшалай есеп айы ры су ға дереу 
жеткізіп беру жолымен сатып алу

покупка с оплатой в рас срочку - мəулеттік төлеу жо-
лымен сатып алу

покупка с оплатой по соглашению - келісім бойынша 
төлеу жолымен сатып алу

покупка с помощью кредитной карточки “Виза” - 
“Виза” несие карточкасының кө ме гі мен сатып алу

покупка с поставкой в будущем - бо ла шақ та ғы 
жеткізілім жолымен сатып алу

покупка с рассрочкой платежа - төлемді бө ліп-бөліп 
өтеу (мəулеттік өтем) жолымен сатып алу

покупка с целью покры тия - өтеу мақса ты мен сатып 
алу

покупка срочного контракта для нейтрализации 
ценового риска - баға қатерін бейтараптандыру үшін 
мерзімді келісімшартты сатып алу

покупка у деловых предприятий долгосрочных де-
биторских обязательств - іскер кəсіпорындардан 
ұзақ мерзімді дебиторлық міндеттемелерді сатып алу

покупка у играющего на повышение - жо ға ры лауға 
ойнаушыдан сатып алу

покупка у играющего на понижение - тө мен деуге ой-
наушыдан 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 фьючерсного контракта для нейтрализа-
ции ценового риска - баға тə уе кел ді гін бейтараптан-
дыру үшін фьючерстік ке лі сім шартты сатып алу

покупка ценных бумаг - бағалы қағаздарды сатып алу
покупка ценных бумаг без немедленного вручения - 
бағалы қағаздарды дереу тапсырмай сатып алу

покупка ценных бумаг в период понижения курсов 
- бағалы қағаздарды бағамның төмендеуі кезеңінде 
сатып алу
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покупка ценных бумаг взамен проданных без по-
крытия - бағалы қағаздарды өтеусіз са тыл ған бағалы 
қағаздардың орнына сатып алу

покупка ценных бумаг для быстрой перепродажи - 
бағалы қағаздарды тез қайта сату үшін сатып алу

покупка ценных бумаг для покрытия сделок на 
короткое покрытие - мəмілені өтеу үшін бағалы 
қағаздарды қысқа өтемге сатып алу

покупка ценных бумаг для покрытия сделок на по-
нижение - мəмілені өтеу үшін бағалы қағаздарды 
төмендеуге сатып алу

покупка ценных бумаг за собственный счет - ба ғалы 
қағаздарды өзінің есебінен сатып алу

покупка ценных бумаг на длительный период - 
бағалы қағаздарды ұзақ кезеңге сатып алу 

покупка ценных бумаг на длительный период до 
момента реализации с прибылью - пайда түсіретін 
өткізу сəтіне дейін бағалы қағаздарды ұзақ кезеңге 
сатып алу 

покупка ценных бумаг на слишком большую сумму 
- бағалы қағаздарды тым көп сомаға сатып алу

покупка ценных бумаг при падении конъюнктуры 
для снижения покупной цены - сатып алу бағасын 
төмендету үшін бағалы қағаздарды жағдаяттың 
құлдырауы кезінде сатып алу

покупка ценных бу маг при плохих известиях - баға-
лы қағаздарды жағымсыз хабар кезінде сатып алу 

покупка ценных бу маг при плохих известиях в 
расчете на последующий рост курсов - бағамның 
келесі өсуіне үміт артып бағалы қағаздарды 
жағымсыз хабар кезінде 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 ценных бумаг с оплатой части суммы за 
счет кредита - соманың бір бө лі гі кредит есебінен 
төленетін бағалы қа ғаз дар ды сатып алу

покупка ценных бумаг с совершением через некото-
рое время обратной операции - ба ға лы қағаздарды 
біраз уақыттан кейін кері операция жасау жолымен 
сатып алу

покупка через посредника - делдал арқылы сатып алу
покупка чрезмерного количества ценных бумаг - 
бағалы қағаздарды тым көп мөл шер де сатып алу

покупки с целью поддержания курса - ба ғам ды 
қолдау мақсатымен сатып алу

покупки чеков - чектерді сатып алу
покупная аквизиция - сатып алу аквизиция сы, сатып 
алушы аквизициясы (іскерлік қо сы лу да пайдаланыла-
тын бухгалтерлік əдіс)

покупная денежная ипотека - сатып алу шы ның ақша 
ипотекасы (сатып алушы мен шік ті сатып алғаны 
үшін төлейтін ақшалай қа ра жаттың орнына 
беретін ипотека)

покупная сила - сатып алу күші (бағалы қа ғаз ды са-
тып алу үшін қолда бар ақша мөлшері)

покупная цена - сатып алу бағасы
покупная цена при интервенции - басқын шы лық 
кезіндегі сатып алу бағасы

покупной минус - сатып алу минусі, са тым дық 
шегерім (акцияны ағымдағы нарықтық ба ға сы нан 
төмен бағамен сатып алуға берілген ордер)

покупной ордер - сатып алу ордері (бағалы қағаз дар -
ды белгілі бір мөлшерде нарықтық бағамен не бас-
қа бір уағдаласылған бағамен сатып алу жөнінде 
делдалға берілген тапсырыс)

покупной стоп-ордер - сатып алудың тоқ та тым-ордері 
(нарықтық баға тоқтатым-ба ға ға көтерілгенге 
дейін ұсталатын сатып алу ордері)

покупок и продаж на срочной бирже - мер зім ді бир-
жада сатып алу жəне сату

пол - еден (биржада мəміле жасасуға рұқсат етілген 
орын)

полбакса - жарты бакс (жаргон сөз: жарты доллар: 
50 цент)

полдоллара - жарты доллар (АҚШ-тағы күміс мəнет)
поле игры клиентов биржы - биржа тап сы рыс кер ле-
рінің ойын алаңы

полевые учреждения банка - банктің далалық 
мекемелері (əскери банктер)

полезность - пайдалылық (тауарлар мен көр се ті ле тін 
қызметтердің қа жет ті лік тер ді қанағаттандыру 
сипаттамасы, адам дар дың тауарды тұтынудан, 
көрсетілетін қыз мет тер ді пайдаланудан алатын 
қанағаты)

полезность для потребителя - тұтынушы үшін 
пайдалылық 

полезность общественная - қоғамдық пай да лылық
полезность предельная - шекті пайдалылық
ползущая инфляция - сырғымалы инфляция (біршама 
баяу қарқынмен дамитын, бірақ бағасы өсетін 
та уарлар мен көрсетілетін қызметтерді қамту 
аймағы кеңейе түсетін инфляция)

“ползущая поддержка” - “сырғымалы қолдау” (валю-
та бағамының тұрақты өсуін немесе төмендеуін 
мүмкін ететін тəсіл)

“ползущая привязка” - “сырғымалы байластырма” 
(валюта бағамын тиянақтау жүйесі, мұнда ұлт тық 
валютаның басқа валюталарға қатысты ба ға мы 
валюта нарығындағы күндізгі сауданың барысына 
қарай белгілі бір жаққа қарай өздігінен болмашы 
өзгеріп отыруы мүмкін)

ползущее поглощение - сырғымалы жұ ты лу (компа-
нияны қосылуға дайындау мақ са ты мен компания 
акцияларын белгілі бір кезең бойына қор биржасында 
ашық сатып алу жолымен шоғырландыру)

полиметаллизм - полиметаллизм (екеуден көп 
металға негізделген ақша жүйесі)

полиополия - полиополия (нарықта бəсеке лес тік пен 
бəйгелестікті қолдау үшін саны шек теу лі ірі сатып 
алушылардың əрекет етуі)

полис гарантии экспортных кредитов - экс порттық 
несие кепілдігінің полисі
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полис гарантирования права собственности - 
меншік құқығын кепілдендіру полисі

полис невалютированный - валюталан ды рыл маған 
полис (сақтандыру сомасы көр се тіл меген теңіз 
сақтандыруы полисі)

полис по гарантиро ванной закладной - ке піл ден ді-
ріл ген кепілхат жөніндегі полис

полис страхования - сақтандыру полисі
полис страхования от всех рисков - барлық тəуекел-
діктен сақтандыру полисі

полис страхования ответственности - жауап кер ші лік-
ті сақтандыру полисі

полисодержатель - полис иесі, полис ұстаушы 
(сақтанушы)

политика адаптивных цен - бейімделме баға саясаты
политика антидемпинговая - демпингіге қар сы 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 бюджетной экспансии - бюджеттік экс-
пансия саясаты (үкіметтің жиынтық сұ  ра  ныс ты 
арттыруға бағытталған саясаты)

политика бюджетно-налоговая - бюджет-са лық 
саясаты

политика бюджетно-финансовая - бюджет-қаржы 
саясаты

политика в области дохо дов - кіріс са ла сын да ғы 
саясат

политика в области обменного курса валют - валю-
та лардың айырбас бағамы са ла сын да ғы саясат 

политика в области процентных ставок - пайыздық 
мөлшерлеме саласындағы саясат

политика в области субсидий - жəрдемқаржы сала-
сындағы саясат

политика валютная - валюталық саясат
политика высо ких процентных ставок - жоғары 
пайыздық мөлшерлеме саясаты

политика государственная - мемлекеттік сая сат
политика девизная - девиздік саясат
политика демпинговая - демпингілік саясат
политика денежно-кредитная - ақша-кредит саясаты
политика дефляционная - дефляциялық саясат 

(мемлекеттің инфляцияны тежеу мақ са ты н дағы 
реттеу саясаты)

политика дешевого кредита - арзан кредит саясаты
политика “дешевых” денег - “арзан” ақша саясаты 

(үкімет пен банктер жүргізетін, несие пайызының 
мөлшерлемесін төмендету жолымен банк несиесін 
кеңейтуге ба ғыт тал ған саясат)

политика дивидендная - дивидендтік саясат

политика дисконтная - дисконттық саясат
политика дискреционная - дискрециялық сая сат, 
илікпелі саясат (заң шығарушы ор ган дар ға тəуелді 
емес экономикалық саясат) 

политика договоренности - уағдаластық сая саты
политика “дорогих” денег - “қымбат” ақша саясаты 

(кредитке қысым жасап, кредит мөлшерлемесін 
арттыру) 

политика доходов - кіріс саясаты, табыс саясаты
политика единых цен - бірыңғай баға саясаты
политика жесткая - қатал саясат
политика жесткого кредита - қатал кредит саясаты
политика жесткого протекционизма - қатал 
қолдампаздық саясаты

политика жесткой экономии - қатал үнемдеу саясаты
политика инвестиционная - инвестициялық саясат
политика интервенционизма - интервенционизм сая-
саты, басқыншылық саясаты (ұлт тық экономиканың 
даму үдерісіне үкі мет тің араласуы)

политика компенсационная - өтемақылық саясат
политика корпорационная - корпорациялық саясат
политика кредитная - кредит саясаты
политика кредитно-денежная - кредит-ақша саясаты
политика макроэкономическая - макроэко но микалық 
саясат

политика международная - халықаралық саясат
политика минимального риска - ең аз тə уе кел 
саясаты

политика минимальных резервов - ең аз сақтық қор 
саясаты 

политика невмеша тельства в формирование валют-
ного курса - валюта бағамын қалыптастыруға ара-
ласпау саясаты

политика невмешательства государства в экономи-
ку - үкіметтің экономикаға аралас пау саясаты

политика недискреционная - бей дис кре ция лық 
саясат, илікпейтін саясат (күні бұ рын қо йыл ған 
мақсаттарды басшылыққа алатын, экономикалық 
жағ дай ға қарай өз гер тіл мей тін икемсіз сая сат)

политика низ ких процентных ставок - төмен 
пайыздық мөлшерлеме саясаты

политика обслуживания - қызмет көрсету саясаты
политика ограничений - шектеу саясаты
политика ограниче ния кредита - шектеулі кредит 
саясаты

политика ограничения расходов - шы ғыс тар ды 
шектеу саясаты

политика открытого рынка - ашық нарық саясаты 
(Орталық банк пайыздық есеп мөл шер лемесін рет-
теу үшін облигацияларды сатып алу жəне сату 
жөнінде қолданатын шаралар)

политика открытых дверей - ашық есік саясаты
политика пенсионная - зейнетақы саясаты
политика поддержания цен - бағаны қолдау саясаты
политика правительственная - үкімет саясаты
политика предоставления информации - ақ па-
рат беру саясаты (банкке пайда əкел мей тін несие 
туралы)
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политика протекционизма - қолдампаздық саясат
политика процентных ставок - пайыздық 
мөлшерлеме саясаты

политика пяти про центов - бес пайыз саясаты 
(бағалы қағаздарды қайта сату кезінде бағаға 
үстеме 5%-дан аспауға тиіс)

политика расши ренного доступа к ресурсам Меж-
дународного валютного фонда - Халықаралық ва-
люта қорының ресурстарына кеңейтілген қол жеткізу 
саясаты

политика регулирования - реттеу саясаты
политика регулирования доходов - табыстарды рет-
теу саясаты

политика регулирования международных валют-
ных операций - халықаралық валюта операцияла-
рын 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 регулиро вания учетных ставок - есеп 
мөлшерлемесін реттеу саясаты

политика регулирования цен - бағаны реттеу саясаты
политика свободной торговли - еркін сауда саясаты 

(тұтынушылардың мүдделеріне нұқсан келтіретін 
монополиялардың еркін қызметін үкіметтің заң на-
ма лық жолмен бақылап, тəртіпке келтіріп отыруы)

политика сжатых денег - қусырылған ақша саясаты 
(ақшаны азайту саясаты)

политика сокращения денежной массы - ақша жиы-
нын қысқарту саясаты

политика социальная - əлеуметтік саясат
политика социально-экономическая - əлеу меттік-
экономикалық саясат

политика ссудная - несиелік саясат
политика стабилизации - тұрақтандыру саясаты 

(экономиканың тұрақты өрлеуін сақ тау мақсатын 
көздейтін жəне айналсоқпа ке зең дік дүрлігістерге 
жол бермейтін саясат)

политика стабилиза ции валюты - валютаны тұрақ-
тан дыру саясаты

политика стабилизации экономической конъюнкту-
ры - экономикалық жағдаятты тұрақтандыру саясаты

политика стандартизации - стандарттау сая саты
политика стимулирования спроса - сұ ра ныс ты ынта-
ландыру саясаты

политика “стой-иди” - “тұр-жүр” саясаты, “дігерлеме” 
саясат (экономикалық өсуді ынталандыру мен тежеу 
шаралары кезек-кезек қолданылатын саясат)

политика “стоп-гоу” - “стоп-гоу” саясаты, “дігерлеме” 
саясат (мемлекеттің эко но ми ка лық саясатының 
жоғары деңгейдегі жұ мыс сыз дық кезінде экономи-
каны ынталандыру шараларынан экономика “қызып 
кеткен” кез де өндірістің өсуін тежейтін шараларға 
де йін ауытқуы)

политика строгой экономии - қатаң үнем саясаты
политика структурная - құрылымдық саясат
политика структурно-инвестиционная - құ ры лым-
дық-инвестициялық саясат

политика учетная - есеп саясаты
политика учетного процента - есеп пайызы саясаты, 
есептік пайыз саясаты

политика фик сированного валютного курса - тия-
нақ талған валюта бағамы саясаты

политика финансовая - қаржы саясаты
поли тика финансово-бюджетных и денежно-кредит-
ных ограничений - қаржы-бюд жет тік жəне ақша-
кредиттік шектеу саясаты

политика финансовой стабилизации - қар жы лық 
тұрақтаңдыру саясаты

политика финансовых и денежно-кредитных огра-
ничений - қаржы жəне ақша-кредит шектеуі саясаты

политика фискальная - қазыналық саясат
политика хозяйственная - шаруашылық сая сат
политика цен (ценовая) - баға саясаты
политика цен и доходов - баға мен табыс сая саты 

(жалақы мен бағаның өсуін шектеу жолымен инфля-
цияны бақылау тəсілі)

политика ценообразования - баға белгілеу саясаты
политика центрального банка страны - ел дің 
орталық банкінің саясаты

политика центрального банка, направленная на 
одновременное снижение долгосрочных про-
центных ставок и повышение краткосрочных 
ставок - орталық банктің ұзақ мерзімді пайыздық 
мөлшерлемені бір мез гіл де төмендетуге жəне қысқа 
мерзімді мөл шер ле ме ні жоғарылатуға бағытталған 
саясаты

политика центрального банка, ориен ти ро ван  ная 
на динамику показателей денежной массы или 
денежных агрегатов - ор  та  лық банктің ақша жиыны 
немесе ақша агрегаттары көрсеткіштерінің серпініне 
бағ  дар  лан  ған саясаты

политика цен трального банка, ориентированная 
на процентные ставки - ор та лық банк тің пайыздық 
мөлшерлемеге бағ дар лан ған саясаты

политика экономическая - экономикалық саясат 
политика экономических отношений - эко но микалық 
қатынастар саясаты

политика экономического роста - эко но ми ка лық 
өрлеу саясаты (үкіметтің жұ мыс сыз дық ты қыс-
қар ту жəне экономиканың өсу қар қы нын арттыру 
мақсатындағы іс-қи мыл да ры)

политическая дестабильность - саяси тұрақ сыздық 
политический риск - саяси тəуекел (қарызгер елдегі 
саяси сілкіністерге немесе үкіметтің əрекетіне 
байланысты төлемнің төленбеу немесе кідіртілу 
қатері)

политический риск по инвестициям - инвес тициялар 
бойынша саяси тəуекел (қатер)

полкроны - жарты крона (Ұлыбританияда он дық 
жүйе енгізілгенге дейін құны 2,5 шил лингілік мəнет)
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полмиллиона (обычно фунтов стерлингов) - жарты 
миллион (əдетте стерлинг фунт)

полная банковская гарантия - банктің толық 
кепілдігі

полная валютная котировка - валютаның ба ғамын 
толық белгілеу

полная занятость - жұмыспен толық қамтылу
полная ипотека - толық ипотека
полная компенсация - толық өтемақы
полная компенсация первоначальных инвестиций - 
бастапқы инвестициялардың толық өтемақысы 

полная конвертируемость валюты - ва лю та ның 
толық айырбасталымдылығы

полная купонная облигация - толық купон дық об-
лигация

полная облигация - толық облигация
полная обратимость - толық қайтымдылық
полная общая ипотека - толық ортақ ипотека
полная оплата акции - акцияның толық тө лем ақысы
полная ответственность - толық жа уап кер ші лік
полная распродажа части выпуска новых институ-
циональных инвесторов - жаңа институттық инве-
сторлар шығарылымының бір бөлігін толық көтере 
сату

полная ревизия - толық тексеріс
полная свобода действий - іс-қимылдың то лық 
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 то лық 
оқшаулау

полное доверие - толық сенім
полное имущество несостоятельного должника - 
дəрменсіз борышкердің толық мүлкі

полное партнерство - толық серіктес, толық əріптестік
полное пога шение долга - борышты толық өтеу
полное покрытие - толық өтем
полное право голоса по акциям - акциялар бойынша 
толық дауыс беру құқығы 

полное признание и дове рие - толық тану жəне сенім
полное призна ние и кредит - толық тану жəне кредит
полное раскрытие - толық ашу (белгілі бір мə мі ле ге 
қатысты барлық елеулі фактілерді талап ету жəне 
ашу)

полное раскрытие ин формации о сделке - мə міле ту-
ралы ақпаратты толық ашу

полное раскрытие финансовой информации - қаржы 
ақпаратын толық ашу

полное самофи нансирование - өзін-өзі толық 
қаржыландыру

полное списание - толық есептен шығару (ак тив тің 
теңгерімдегі құнын нөлге дейін төмендету)

полное товарищество - толық серіктестік
полное финансирова ние - толық қаржы лан дыру

полномочие - өкілеттік (1. заңды немесе жеке тұлға-
ның заңнамалық немесе нотариалдық тұрғыда қай-
сы бір іс-əрекетті, операция ларды, сондай-ақ өкіл дік-
ті атқарымды орын дауға құқығы; 2. бір тұлғаның 
(өкілдің) бас қа тұлғаның (өкілдің) атынан мəміле 
жасасу құқығы)

полномочие агента - агенттің өкілеттігі
полномочие административное - əкімшілік өкілеттік
полномочие арбитра - төрелік соттың өкі лет тігі
полномочие действовать по собственному усмотре-
нию - өз қалауынша əрекет ету өкі леттігі

полномочие для финансовых операций - қаржылық 
операциялар үшін өкілеттік

полномочие исключительное - айрықша өкілеттік
полномочие исполнителя завещания на осущест-
вление его функ ций - өсиетті орын дау шы ның оның 
атқарымын жүзеге асыруға өкілеттігі

полномочие на заключение сделки - мəміле жасасуға 
өкілеттік 

полномочие на подпись - қол қою өкілеттігі
полномочие на управ ление имуществом умершего - 
қайтыс болған адамның мүлкін бас қа руға өкілеттік

полномочие неограниченное - шектеусіз өкі леттік 
полномочие особое - ерекше өкілеттік
полномочие официальное - ресми өкілеттік
полномочие функциональное - атқарымдық өкілеттік 
полномочие чрезвычайное - төтенше өкі лет тік
полномочия в трасте - сенім қорындағы өкі лет тіктер
полномочия на выпол нение функций кастоди - ка-
стоди атқарымын орындауға өкі лет тік  тер

полномочия на по купку - сатып алуға өкі лет тіктер
полномочия на продажу акций - акцияларды сатуға 
өкілеттіліктер

полномочия на хра нение кастоди - кастоди сақ тауға 
өкілеттіктер

полномочия на хранение ценных бу маг в банков-
ском сейфе - бағалы қағаздарды банк сейфінде 
сақтауға өкілеттіктер

полномочия, переданные банковскому управ-
ленческому персоналу - банктің бас қа ру шы 
қызметкерлеріне табысталған өкі лет тік  тер 

полномочия по предоставлению кредита - кредит 
беру жөніндегі өкілеттіктер

полномочия предоставлять кредиты - кредит беруге 
өкілеттіктер

полномочия про изводить платежи - төлем төлеуге 
өкілеттіктер

полномочия цен трального банка по де неж но-
кредит ному регулированию - ор та лық банктің 
ақша-несиені реттеу жө нін де гі өкі лет тіктері

полномочный представитель - өкілетті өкіл
полноправие - толық құқықтылық 
полноправное владение собственностью - меншікті 
толық құқықта иелену

полностью “разбавленный” доход на акцию - ак-
цияға шаққанда түгелдей “ша шы ра тыл ған” табыс
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полностью внести деньги по подписке на акции 
- ақшаны акцияларға жазылыс бойынша салуға 
өкілеттік

полностью восста новленный капитал - то лық 
қалпына келтірілген капитал

полно стью завершенная фьючерсная опе ра ция - 
толық аяқталған фьючерстік операция

пол ностью оплатить акции - акцияларды то лық төлеу
полностью оплаченная акция - толық тө лен ген акция
полностью оплаченный - толық төленген
полностью погашать ссуду - несиені толық өтеу
полностью подпи санный заем - толық қол қойылған 
қарыз

полностью приведенный коэффициент прибыли 
на акцию - пайданың акцияға шаққандағы толық 
келтірінді коэффициенті 

полностью произ веденный платеж - толық төленген 
төлем

полностью разбавленный доход в расчете на акцию 
- акцияға шағып есептегенде түгелдей шашы ра тыл-
ған табыс 

полностью раз мещенные новые ценные бумаги - 
толық орналастырылған жаңа бағалы қағаздар

полностью списывать со счета - шоттан то лық 
шегеріп тастау

полнота в бухгалтерском учете - бухгал тер лік 
есептегі толықтық

полнота внесения платежей - төлемдердің то лық 
төленуі

полнота документов - құжаттардың толық тығы
полнота информации - ақпараттың толық тығы
полнота поставок - жеткізілімнің толықтығы
полнота технической документации - тех ни ка лық 
құжаттаманың толықтығы

полнота услуг - көрсетілетін қызметтердің то лықтығы
полноценная валюта - толық бағалы валюта, құны 
толымды валюта

полноценная монета - толық бағалы мəнет, құны то-
лымды мəнет

полноценные деньги - толық бағалы ақша, құны то-
лымды ақша 

полноценные деньги, стоимость которых определя-
ется стоимостью материала - құны материалдың 
құнымен айқындалатын құны толымды ақша 

полноценный - толымды (күміс туралы)
полноценный спрос - толымды сұраныс (тауар шы ға-
ры лы мы ның сатылуын толық қамтамасыз ететін 
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 доход при погашении ценной бумаги - 
бағалы қағаздарды өтеу кезіндегі толық табыс 

полный доход при погашении ценной бумаги, вклю-
чая проценты и прирост капитала - пайыз бен 
капитал өсімін қоса алғанда бағалы қағаздарды өтеу 
кезіндегі толық табыс 

полный индоссамент - толық индоссамент
полный комплекс обслужи вания - қызмет көрсетудің 
толық кешені 

полный комплекс обслужи вания в банке, брокер-
ской фирме - банкте, брокерлік фирмада қызмет 
көрсетудің толық кешені 

полный комплекс услуг - көрсетілетін қыз мет тер дің 
толық кешені

полный лот ценных бумаг - бағалы қағаз дар дың 
толық топтамасы 

полный набор документов - құжаттардың то лық 
жиыны

полный оборот требований - талаптардың то лық ай-
налымы

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 мер зімі
полный траст - толық сенім қоры
полный финансовый расчет - толық қар жы лық есеп 
айырысу

половина срока долга - борыштың жарты мер зімі
половинная акция - жарты акция
пологая кривая текущей доходности - ағым да ғы 
табыстылықтың көлбеу ауыт қы ма сы (қисығы)

положение - 1) жағдай (объектінің жалпы атқарым-
дық (экономикалық, қаржылық, т.б.) жай-күйі); 
2) ереже (1. белгілі бір құ қық субъектісінің 
(мемлекеттік ор ган ның, мекеменің, ұйымның) 
мəртебесіне не қызметін ұйымдастыруға қатысты 
мə се ле лер тобын егжей-тегжейлі тəп тіш тей-
тін нормативтік-құқықтық акт; 2. мемлекеттік 
ұйымдардың, олардың ла уа зымды адамдарының 
құқықтарын, мін дет те рін, қызмет нысандарын, 
тəр ті бін, жауапкершілігін белгілейтін ұзақ қол да-
ныс қа арналған нормативтік акт)

положение валютное - валюталык жағдай
положение закона - заң ережесі
положение имущественное - мүліктік жағдай
положение инвестора, ценные бумаги которого упа-
ли в цене - бағалы қағаздарының бағасы төмендеген 
инвестордың жағдайы

положение концептуальное - тұжырымда ма лық  
ереже

положение кризисное - дағдарыстық жағдай
положение материальное - материалдық жағдай
положение на валютном рынке - валюта 
нарығындағы жағдай

положение на рынке - нарықтағы жағдай
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положение на рынке кредита - кредит нарығындағы 
жағдай

положение на рынке поправилось - нарықтағы 
жағдай түзелді

положение о банковской тайне - банк құпиясы тура-
лы 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 терминалах связи “клиент-банк” - 
“клиент-банк” байланысының терминалдары туралы 
ереже

положение о финансовом крахе - қаржының күйреуі 
туралы ереже

положение о штрафах за нарушение правил со-
вершения расчетных операций - есеп айырысу 
операцияларын жасау ережелерінің бұзылғаны үшін 
төленетін айыппұл туралы ереже 

положение официальное - ресми жағдай
положение правовое - құқықтық жағдай
положение привилегированное - пұрсатты лық ты 
жағдай

положение рабочее - жұмыс жағдайы
положение равноправное - тең құқықты жағдай
положение служебное - қызметтік жағдай
положение социальное - əлеуметтік жағдай
положение социально-экономическое - əлеуметтік-
экономикалық жағдай

положение финансовое - қаржылық жағдай
положение чрезвычайное - төтенше жағдай
положение экономическое - экономикалық жағдай
положения антидилюционные - анти ди лю ция лық 
ережелер (айырбасталатын бағалы қағаздарға 
қатысты акциялардың қайта сыныпталуы, 
оның бөлінуі, т.б. себепті айырбасталымның 
артықшылығы жойылмауына кепілдік берілуі үшін 
қолданылатын ереже)

положения соглашения - келісім ережелері
положения уставные - жарғы ережелері
положительная авториза ция - оң авторландыру
положительная кри вая доходности - та быс тылықтың 
оң ауытқымасы (қисығы)

положительная разница между активами и обя-
зательствами банка с соответствующими сро-
ками - банктің тиісті мерзімдегі активтері мен 
міндеттемелері арасындағы оң айырма

положительное операционное сальдо - оң операция-
лық сальдо

положительное подтверждение - оң қуаттама 
положительное подтверждение платежей и поступ-
лений - 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 (банк-
те пайыздық мөлшерлемелерге сезімтал пассивтер-
ден гөрі активтердің көп екенін білдіретін термин)

положительный доход - оң табыс
положительный левередж - оң левередж (қо сым ша 
қарыз қаражатын тартудан алын ған табыс осы 
операциялар бойынша жұм сал ған шығыннан асып 
түсетін жағдай)

положительный поток денежных средств - ақшалай 
қаражаттың жағымды ағыны

положительный результат поддержания позиции - 
жайғасымды қолдаудың оң нəтижесі

положительный результат поддержания позиции 
по ценным бумагам или другим финансовым 
ин струментам - бағалы қағаздар немесе басқа да 
қаржы құралдары бойынша жайғасымды қолдаудың 
оң нəтижесі

полтинник, полтина - полтинник, полтина (орыстың 
құны 50 тиындық ұсақ шақасы)

полтора пенни - жарты пенни
полугодие - жарты жылдық 
полугодовая финансовая отчетность - жарты жыл-
дық қаржы есеп-қисабы 

полугодовой взнос - жарты жылдық жарна
полугодовые платежи по процентам или дивиден-
дам - пайыз немесе дивиденд бо йынша жарты жыл-
дық төлем

полуимпериал - жарты империал (Ресейдегі бес 
рубльдік алтын шақа)

получатель - алушы, аларман (пайдасына төлем 
төленетін жеке не заңи тұлға)

получатель аккредитива - аккредитив алушы
получатель бюджетных средств - бюджет қаражатын 
алушы

получатель векселя - вексель алушы
получатель вклада - салым алушы
получатель выплат по аннуитету - аннуитет бо-
йынша төлем алушы

получатель гаран тии - кепілдік алушы
получатель государственного пособия - мемлекеттік 
жəрдемақы алушы

получатель гранта - грант алушы
получатель денег - ақша алушы
получатель денег по аккредитиву - аккредитив бо-
йынша ақша алушы

получатель денег по вексе лю - вексель бойынша 
ақша алушы

получатель денег по чеку - чек бойынша ақша алушы
получатель денег под фиктив ный вексель - жалған 
вексельмен ақша алушы

получатель денеж ного перевода - ақша аударымын 
алушы
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получатель денежной суммы по долговому или ино-
му имущественному обязательству - борыштық не-
месе өзге де мүліктік міндеттеме бойынша ақшалай 
сома алушы

получатель депозитов - депозит алушы 
получатель диви денда - дивиденд алушы
получатель займа - қарыз алушы
получатель кредита - кредит алушы
получатель оп циона - опцион 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 по распределению - бөлу бойынша 
алушы

получатель по трансферту - трансферт бойынша 
алушы

получатель пособия по безработице - жұмыссыздық 
бойынша жəрдемақы алушы

получатель пособия по социальному обеспечению 
- əлеуметтік қамсыздандыру бойынша жəрдемакы 
алушы

получатель права на акцию - акцияға құқық алушы
получатель прибыли - пайда алушы
получатель расписки - қолхат алушы
получатель средств - қаражат алушы
получатель ссуды - несие алушы
получатель страхового полиса - сақтандыру полисін 
алушы

получатель страховой суммы - сақтандыру сомасын 
алушы

получатель субсидии - жəрдемқаржы алушы
получатель учетной ставки - есеп мөлшерлемесін 
алушы

получатель ценных бумаг по подписке - жазылыс 
бойынша бағалы қағаздар алушы

получатель по чеку - чек бойынша алушы
получать аванс - аванс (алғытөлем) алу
получать акцепт - акцепт (ризалық) алу
получать бан ковскую гарантию - банк кепіл дігін алу 
получать более де шевый кредит - неғұрлым арзан 
кредит алу

получать большую прибыль - көп пайда алу
получать в виде займа - қарыз түрінде алу
получать вклад - салым алу
получать гарантию - кепілдік алу
получать де нежный аванс - ақшалай аванс 

(алғытөлем) алу
получать деньги - ақша алу
получать деньги в банке - банктен ақша алу

получать деньги в пога шение долга - борышты 
өтеуге ақша алу

получать деньги в фунтах стерлингов - стерлинг 
фунт түрінде ақша алу

получать деньги обрат но - ақшаны кері қай тарып алу
получать деньги по аккредитиву - аккредитив бо-
йынша ақша алу

получать деньги по векселю - вексель бойынша ақша 
алу

получать деньги по долговому обязательству - 
борышкерлік міндеттеме бойынша ақша алу

получать деньги по чеку - чек бойынша ақша алу
получать деньги под дутый век сель - желбуаз век-
сельге ақша алу

получать деньги под залог - кепілге ақша алу
по лучать деньги под залог имущества - мү лік 
кепіліне ақша алу

получать деньги с аккредитива - аккредитивтен ақша 
алу

получать дивиденд - дивиденд алу
получать долгосроч ную ссуду - ұзақ мерзімді несие 
алу

получать заем - қарыз алу
получать заем под залог - кепілге қарыз алу
получать заем под залог ценных бумаг - ба ға лы 
қағаздар кепіліне қарыз алу

получать значительную спекулятивную прибыль - 
елеулі алып-сатарлық пайда алу

получать ипотечную ссуду - ипотекалық несие алу
получать комисси онное вознаграждение - комис сия-
лық сыйақы алу

получать конвер тируемую валюту - айыр бас та лым-
ды валюта алу

получать краткосрочную ссуду - қысқа мер зімді не-
сие алу

получать кредит - кредит алу
получать кредит под залог ценных бумаг - бағалы 
қағаздар кепіліне кредит алу

получать льготный кредит - жеңілдікті кредит алу
получать наличные - қолма-қол ақша алу
получать наличные деньги по чеку - чек бойынша 
қолма-қол ақша алу

получать наличными - қолма-қол ақшалай алу
получать обратно утраченные денежные средства - 
шығындалған ақшалай қаражатты қайтарып алу

получать от каз в акцептовании - акцептеуден 
(ризалық беруден) бас тарту алу

получать отсрочку платежа - төлем мерзімін ұзарту 
алу

получать платеж - төлем алу 
получать платеж полностью - төлемді толық алу
получать по аккредитиву - аккредитив бойынша 
ақша алу 

получать по векселю - вексель бойынша ақша алу 
получать по чеку - чек бойынша ақша алу 
получать по чеку на личными - чек бойынша қолма-
қол ақшалай алу
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получать право подписи - қол қою құқығын алу
получать прибыль - пайда алу
по лучать прибыль за счет повышения валютного 
курса - валюта бағамын көтеру есе бі нен пайда алу

получать прибыль на вложенный капитал - салын-
ған капиталға пайда алу

получать прибыль от использования изменений в 
соотно шении краткосрочных и долгосроч ных про-
центных ставок - қысқа мер зім ді жəне ұзақ мерзімді 
пайыздық мөл шер ле ме нің арақатынасындағы 
өзгерістерді пайдаланудан пайда алу

получать прибыль от облигации - облига ция дан пай-
да алу

получать проценты - пайыз алу
получать проценты за выданный заем авансом - 
аванспен берілген қарыз үшін пайыз алу

получать разрешение на ведение торговли - сауда 
жүргізуге рұқсат алу

получать средства - қаражат алу (мыс., акциялар 
шығару жолымен)

получать ссуду - несие алу
получать ссуду по ипо течному подзалогу - ипо те ка-
лық қосымша кепіл бойынша несие алу

получать ссуду под бодмерею - бодмерея кепілімен 
несие алу

получать ссуду под гарантию - кепілдікпен несие алу
получать ссуду под залог ипотеки - ипотека кепілімен 
несие алу

получать ссуду под залог недвижимого имущества - 
жылжымайтын мүлік кепілімен несие алу

получать ссуду под недвижимость - жылжымайтын 
мүлік кепілімен несие алу

получать ссуду под ценные бумаги - бағалы қағаздар 
кепілімен несие алу

получать ценные бумаги против платежа - төлем ор-
нына бағалы қағаздар алу 

получать часть денег - ақшаның бір бөлігін алу
получающий долговые бу маги торговых фирм - сау-
да фирмаларының борышкерлік қа ғаз дарын алушы

по лучающий сверхвысокие прибыли - аса жо ғары 
пайда алушы 

получающий финансовую по мощь - қаржы кө мегін 
алушы

“получен последним - выдан первым” (ЛИФО) - 
“соңынан алынды - алдымен бе ріл ді” (қорларды есеп-
ке алу əдісі, ол компания пайдасының калькуляция-
сына ин фля ция ның əсерін жоққа шығаруға тиіс) 

получение - алу
получение аванса - аванс (алғытөлем) алу
получение аванса под залог - кепілге аванс 

(алғытөлем) алу
получение авизо - авизо алу
получение акцепта - ризалық алу
получение биржевой котировки с “черного хода” - 
биржа белгіленімін “жасырын есіктен” алу

получение в наследство - мұраға алу
получение в отделении - бөлімшеде алу

получение в счет причитающейся суммы - тиесілі 
сома есебінен алу

получение визы - рұқсатнама алу 
получение вклада - салым алу
получение во владение - иелікке алу
получение возмещения - өтеуін алу
получение возмещения расходов - шығыстың өтеуін 
алу

получение возмещения убытков - залалдардың өтеуін 
алу

получение вознаграждения - сыйақы алу
получение выгоды - пайда алу
получение выручки - түсім алу
получение гарантии - кепілдік алу
получение денег - ақша алу
получение денег в банке - ақшаны банктен алу
получение денег обратно - ақшаны қайтарып алу
получение денег по аккредитиву - аккредитив бо-
йынша ақша алу

получение денег по векселю - вексель бойынша ақша 
алу

получение денег по депозиту - депозит бойынша ақша 
алу

получение денег по займу - қарыз бойынша ақша алу
получение денег по тратте - тратта бойынша ақша алу
получение денег по фик тивным векселям - жалған 
вексельдер бойынша ақша алу

получение денег по чеку - чек бойынша ақша алу
получение денег под залог - ақшаны кепілмен алу
получение денег под залог имущества - ақ ша ны 
мүлік кепілімен арқылы алу

получение денег со счета - шоттан ақша алу
получение денежного возмещения - ақшалай өтеуін 
алу

получение де нежной ссуды - ақшалай несие алу
получение денежных средств - ақшалай қаражат алу
получение денежных сумм - ақшалай сома алу
получение дешевого доступа к активам путем по-
купки ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар ды сатып алу 
жолымен активтерге арзан қол жетімдік алу

получение дивиденда - дивиденд алу
получение дивидеңдов с акций - акциялардан диви-
денд алу

получение диспачи - диспача алу
получение документов - құжаттар алу
получение документов на инкассо - инкас со ға 
құжаттар алу

получение долга - борыш алу
получение дохода - табыс алу
получение займа - қарыз алу
получение займа под закладную - кепіл хат пен қарыз 
алу

получение займа под залог имущества - мү лік 
кепілімен қарыз алу

получение займа под залог ценных бумаг - ба ға лы 
қағаздар кепілімен қарыз алу

получение заказа - тапсырыс алу
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получение зарплаты - жалақы алу
получение заявки - өтінім алу
получение из резервов - сақтық қордан алу
получение извещения - хабарлама алу
получение инвестором круп ной прибыли за корот-
кий срок - инвестордың қысқа мерзімде ірі пайда 
алуы

получение инструктажа - нұсқама алу
получение инструкций - нұсқаулықтар алу
получение информации - ақпарат алу
получение ипотечной ссуды - ипотекалық несие алу
получение капитала обратно - капиталды кері алу
получение компанией допуска к котировке акций 
на бирже путем поглощения компании, имев шей 
листинг - компанияның листингі бар компания-
ны қосып алу жолымен биржадағы акциялардың 
бағасын белгілеуге рұқсат алуы

получение компенсации - өтемақы алу 
получение конкурентных предложений - 
бəсекелестік ұсыныс алу

получение котировки - баға белгіленімін алу
получение кредита - кредит алу
получение кредита в Национальном банке - Ұлттық 
банктен кредит алу

получение кредита компаниями для уплаты на-
логов и дивидендов - компанияларды салықтар мен 
дивидендтерді төлеу үшін кредит алуы

получение кредита по контракту - келісімшарт бо-
йынша кредит алу

получение кредита под заложенную собственность - 
кепілге салынған мүлікке кредит алу

получение кредита под обязательства - міндетте ме-
лерге кредит алу

получение кредитов компанией через ее подразде-
ления - компанияның кредитті өз бөлімшесі арқылы 
алуы

получение лицензии - лицензия алу
получение наличности - қолма-қол ақша алу
получение наличными - қолма-қол ақшалай алу
получение незаконного вознаграждения - заң сыз 
сыйақы төлем алу

получение патента - патент алу
получение перевода - аударым алу
получение письма - хат алу
получение платежа - төлем алу
получение по заявки - өтінім бойынша алу
получение по репарациям - репарациялар бойынша 
алу

по лучение по чеку наличных денег - чек бойынша 
қолма-қол ақша алу

получение поддержки - қолдау алу
получение предупреждения - ескерту алу
получение преимуществ - артықшылық алу
получение премии - сыйлықақы алу
получение прибавки - үстеме алу 
получение прибыли - пайда алу (биржада)

получение прибыли от использования изменений в 
соотношении краткосрочных и долго срочных про-
центных ставок - қысқа мерзімді жəне ұзақ мерзімді 
пайыздық мөлшерлемелердің арақатынасындағы 
өзгерістерді пайдаланудан пайда алу

получение против оплаты - төлем орнына алу
получение процентов - пайыздар алу
получение процентов по ссуде - несие бойынша па-
йыздар алу

получение разрешения - рұқсат алу
получение расписки - қолхат алу
получение результатов - нəтижелер алу
получение рейтинга - рейтинг алу
получение ренты - рента алу
получение санкции вышестоящих органов - жоғары 
тұрған органдардан рұқсат алу

получение сведения - мəлімет алу
получение согласия - келісімін алу
получение списанного долга - есептен шығарылған 
борыш алу

по лучение средств от кредитных учре ждений - кре-
дит мекемелерінен қаражат алу

получение ссуды - несие алу
получение ссуды под залог недвижимости - жылжы-
майтын мүлік кепілімен несие алу

получение ссуды под залог с погашением предыду-
щей за кладной - алдыңғы кепілпұлды өтей отырып 
кепілге несие алу

получение ссуды под обеспечение - қамтамасыз ету 
кепілімен несие алу

получение суммы с депозита - депозиттен сома алу
получение цен ных бумаг против платежа - төлем ор-
нына бағалы қағаздар алу

полученная наличными - қолма-қол ақшалай алынған 
полученная прибыль - алынған пайда 
полученная ссуда - алынған несие
полученные проценты - алынған пайыз
полученный аванс - алынған аванс (алғытөлем)
полученный акцепт - алынған акцепт (ризалық)
полученный кредит - алынған кредит 
полученный платеж - алынған төлем
получить кредит - кредит алу
получить право подписи - қол қою құқығын алу
получка - еңбекақы, айлық, ақша алу, айлық алу
полушка - полушка (орыстың көне ұсақ тиы ны)
польза - пайда
пользование - пайдалану (меншік иесінің негізгі өкі-
лет тіктерінің бірі: затты оның мақсатына қарай 
тұтынуы құқығы)

пользование авторитетом - беделді болу
пользование безвозмездное - өтеусіз пайдалану
пользование бесплатное - ақысыз пайдалану
пользование бессрочное - мерзімсіз пайдалану
пользование законное - заңды түрде пайдалану
пользование заслуженной репутацией - ла йық ты 
беделін пайдалану 

пользование кредитом - кредитті пайдалану
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пользование скидкой - шегерімді пайдалану
пользование служебное - қызмет бабында пайдалану
пользование хорошей репутацией - жақсы атағын 
пайдалану 

пользователь - пайдаланушы
пользователь сети BASE I - BASE I торабын пайдала-
нушы

пользователь совместный - бірге пайдаланушы
пользователь фиктив ного векселя - жалған вексельді 
пайдаланушы

пользователь финансовых услуг - көрсе ті ле тін қаржы 
қызметін пайдаланушы

пользоваться кредитом - кредитті пайдаланушы
пользоваться правом - құқықты пайдалану
пользоваться преимуществом - артықшылық ты пай-
далану

пользоваться привилегией - пұрсаттылықты пайда-
лану

пользующийся ссудой - несиені пайдаланушы
польский злотый - поляк злотыйы
поля игры клиентов биржи - биржа тапсы рыс кер ле рі-
нің ойын һашиясы

помесячная заработная плата - айлық жалақы
помесячная оплата труда - айлық еңбекақы
“пометить” - белгілеу
“пометить вексель” - “вексельге белгі соғу” 

(сенімгердің акцептіден немесе төлемақы төлеуден 
бас тартуы туралы аударма вексельге соғылған 
нотариалдық белгі)

пометка датой - күнін белгілеу
пометка для аудита - аудитке арналған белгі
“пометка” для рынка - нарыққа арналған “белгі”
помехи экономические - экономикалық бөгеттер
помечать задним числом - кейінгі күнмен белгі соғу 

(құжат ертеректегі күннен бастап күшіне енуі үшін 
оған өткен күнді қою; 2. жалақыны өткендегі белгілі 
бір күннен бастап көбейетін етіп белгілеу) 

помещать вклад в банк - салымды банкіге орна-
ластыру

помещать деньги в государственные ценные бума-
ги - ақшаны мемлекеттік бағалы қағаздарға орна-
ластыру

помещать деньги в ночной сейф - ақшаны түнгі 
сейфке орналастыру

помещать капитал в неликвидные активы - капи-
талды өтімсіз активтерге орналастыру

помещать капитал в труднореализуемые ценные 
бумаги - капиталды өткізілуі қиын бағалы қағаздарға 
орналастыру

помещение банка для денежных расчетов - банктің 
ақшалай есеп айырысуға арналған үй-жайы

помещение банка для сейфов - банктің сейфтерге 
арналған үй-жайы

помещение в маклерской конторе с телетайпом для 
приема последних биржевых новостей - биржаның 
соңғы жаңалықтарын қабылдауға арналған телетай-
пы бар маклерлер кеңсесіндегі үй-жай

помещение денег в ценные бумаги - ақшаны бағалы 
қағаздарға орналастыру

помеще ние капитала - капиталды орналас тыру
помещение капитала в неликвидные активы - капи-
талды өтімсіз активтерге орналас тыру

помещение капитала в труднореализуемые бумаги - 
капиталды өткізілуі қиын қағаздарға салу

помещение кассы - кассаны орналастыру 
помещение служебное - қызметтік үй-жай
помещение ценных бумаг в банк - бағалы қағаздарды 
банкке орналастыру

помещение ценных бумаг как покрытие - бағалы 
қағаздарды өтем ретінде орналастыру

помощник брокера - делдалдың көмекшісі
помощник кассира - кассирдің көмекшісі (банк лауа-
зымы)

помощник постоянных маклеров - тұрақты маклер-
лердің көмекшісі

помощь - көмек, жəрдем
помощь безвозмездная - өтеусіз көмек
помощь бюджетная - бюджеттік көмек
помощь в виде субсидий - жəрдемқаржы түріндегі 
көмек

помощь в инвестировании - инвестиция лау да ғы 
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 развивающимся странам - дамушы елдерге 
көмек

помощь социальная - əлеуметтік көмек
помощь срочная - шұғыл көмек
помощь финансовая - қаржылық көмек
помощь целенаправленная - мақсатты көмек
помощь ценная - бағалы көмек
помощь экономическая - экономикалық көмек
помощь юридическая - заңи көмек
понедельная заработная плата - апталық жалақы
понедельная оплата труда - апталық еңбекақы
понести большие убытки по инвестициям или спе-
кулятивной сделке - инвестициялар немесе алып-
сатарлық мəміле бойынша көп залал шегу

понести убытки - залал шегу
понести убыток в спекуля тивной сделке с ценны-
ми бумагами - бағалы қағаздармен алып-сатарлық 
мəміледе залал шегу

понести ущерб - зиян шегу
понижательная рыночная конъюнктура - төмен де-
тілмелі нарықтық жағдаят

понижательная тенденция - төмендетілмелі үрдіс
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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 стои мость акционерного капитала - 
акционерлік капиталдың құнын тө мен де ту

понижать цену - бағаны төмендету
понижаться - төмендетілу (баға туралы)
понижающиеся вершины - төмендеп бара жатқан 
биіктік (акцияның əрбір ең жоғары жаңа бағасы 
алдыңғы ең жоғары бағадан төмен болып келетін 
бағана үлгісі)

понижающиеся курсы - төмендеуші бағам
понижающийся - төмендеуші (баға, бағам туралы)
понижающийся бир жевой курс - төмендеуші 
биржалық бағам

понижающийся курс ак ций - акциялардың төмен-
деуші бағамы

понижающийся курс доллара - доллардың төмен-
деуші бағамы

понижающийся уровень процентной ставки - 
пайыздық мөлшерлеменің төмендеуші деңгейі

пони жение - 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 процент ной ставки - пайыздық 
мөлшерлеменің төмендеуі

понижение рейтинга ценных бумаг - бағалы қағаздар 
беделінің төмендеуі

понижение спроса - сұраныстың төмендеуі
понижение ставки рефинансирования - қайта 
қаржыландыру мөлшерлемесінің төмеңдеуі

пони жение стоимости - құнның төмендеуі
понижение стоимости курса валюты - валюта 
бағамы құнының төмендеуі (валютаның айырбастау 
бағамының құлдырауы)

понижение учетного процента - есептік пайызды 
төмендету

понижение учетной ставки - есептік мөлшер леменің 
төмендеуі

понижение цен(ы) - бағаның төмендеуі

пониженный курс - төмендеген бағам
понизиться на пункт - байнаға төмендеу (акцияның 
бағамы туралы)

понимающий динамику цен - бағаның сер пі нін 
түсінуші

понятие национальной экономики в платежном 
балансе - төлем теңгеріміндегі ұлт тық экономика 
ұғымы 

понятие стоимости - құн ұғымы 
понятие экономического цикла - экономика лық кезең 
ұғымы

понятность - түсініктілік (қаржы есепте ме сі нің 
сапалық сипаттамасы)

поощрение - көтермелеу (адамға игі ықпал ету, адам-
ды іске ынталандырып, оның бойында қанағат, өзін-
өзі құрметтеу, мақтаныш сезімін туғызу шарасы)

поощрение за трудовую деятельность - еңбек қызметі 
үшін көтермелеу

поощрение обмена - айырбасты көтермелеу
поощрение постоянной клиентуры - тұрақты 
тапсырыскерлерді көтермелеу

поощрение постоянной клиентуры - тұрақты 
тапсырыскерлерді көтермелеу

поощрение торговли - сауданы көтермелеу
поощрение финансовое - қаржылық көтер мелеу
поощрение частной инициативы - жеке бастаманы 
көтермелеу

поощрительная акция, распределяемая среди 
менеджеров - менеджерлер арасында бөлінетін 
көтермелеу акциясы

поощрительная заработная плата - көтер мелеу 
жалақысы

поощрительная премия - көтермелеу сый лық ақысы
поощри тельная премия за сбережения - жинақ ақша 
үшін көтермелеу сыйлықақысы

поощрительное вознаграж дение - көтермелеу 
сыйақысы

поощрительные фонды - көтермелеу қорлары
поощрительный - көтермелеу 
поощрительный пла теж - көтермелеу төлемі
поощрять капита ловложения - күрделі жұм салымды 
көтермелеу

попартионная калькуляция издержек - шы ғынның 
топтамалық калькуляциясы

попартионный метод калькуляции - топ та ма лық 
калькуляция əдісі

попередельный метод учета затрат и калькули-
рования себестоимости продукции - шығын ды 
есептеудің жəне өнімнің өзіндік құнын каль ку ля ция-
лау дың бөлістік əдісі 

попечение - қамқорлық, қорғаншылық
попечитель - қамқоршы, қорғаншы (сенім біл ді ру шінің 
тұрақты тұрғылықты жеріндегі мүліктің сенімгер 
меншіктенушісі)

попечитель по завещательному трасту - өсиет на-
малық сенімгерлік жөніндегі қам қор шы
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попечитель по трасту - сенімгерлік жөніндегі 
қамқоршы

попечитель при банкротстве - банкроттық кезіндегі 
қамқоршы

попечительский со вет - қорғаншылық кеңес
попечительский фонд, создаваемый для пожизнен-
ных выплат одному из супругов - жұбайлардың 
біріне өмірлік төлемақы төлеу үшін құрылатын 
қорғаншылық қор 

попечительство - қамқоршылық, қор ған шы лық (ком-
панияны, кəсіпорынды қайта құ ры луы кезеңінде 
қолдау шараларының жүйесі)

пополнение - толықтыру
пополнение го сударственной казны - мем лекеттік 
қазынаның толықтырылуы

пополнение запасов - қорларды толықтыру
пополнение кадров - кадрларды толықтыру
пополнение казны - қазынаны толықтыру
пополнение оборотных средств - айналым қаражатын 
толықтыру

пополнение резервов - сақтық қорды то лық тыру
пополнение резервов и налоги - сақтық қор ларды 
толықтыру жəне салықтар 

пополнение ресурсов - ресурстарды то лық тыру 
пополнять аккредитив - аккредитивті то лық тыру
пополнять остатки средств на банковских сче-
тах - банк шоттарындағы қаражат қал дық та рын 
толықтыру

пополнять счет - шотты толықтыру
пополнять фонды - қорларды толықтыру
пополняющий депозит - депозитті толық ты рушы
поправка - түзету (дұрыстау, бірдеңеге оны өзгер те-
тін түзету, толықтыру енгізу)

поправка в сторону увеличения - арттыруға қарай 
түзету

поправка в сторону уменьшения - азайтуға қарай 
түзету

поправка в цене - бағасын түзету
поправка Дугласа - Дугластың түзетуі (1956 ж. 
Банктердің холдингілік компаниялары туралы Заңға 
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 к уставу компании, требующая значи-
тельного большинства голосов акционеров для 
решения важнейших вопросов - компанияның 
жарғысына аса маңызды мə се ле лер ді шешу үшін 
акционерлердің едə уір көпшілік дауысын алуды та-
лап ететін түзету

поправка на долю заемного капитала - қа рыз 
капиталының үлесіне түзету енгізу

поправка на изменение в счете - шоттағы өз гертуге 
түзету енгізу

поправка на изменение в уровне цен - баға деңгейін-
дегі өзгертуге түзету енгізу

поправка на изменение в штатном составе - штаттық 
құрамдағы өзгертуге түзету енгізу

поправка на изменение цен - бағаның өз гер ті луіне 
түзету енгізу

поправка на изменения в акциях - акция лар дағы 
өзгерістерге түзету

поправка на инфляцию - инфляцияға түзету енгізу
поправка на недоучет - кем есепке түзету енгізу
поправка на переоценку оборотных фондов - айна-
лым қорларының қайта бағалануына түзету енгізу

поправка на рост прожиточного минимума - 
күнкөріс минимумының (ең төмен дең ге йі нің) өсуіне 
түзету

поправка на рост стоимости жизни - тұрмыс құны-
ның өсуіне түзету енгізу

поправка на сезон ные колебания - маусым дық 
ауытқуға түзету

поправка о спра ведливой цене - əділ баға туралы 
түзету

поправка редакционная - редакциялық түзету
поправка статистическая - статистикалық түзету
поправка формальная - нысандық түзету, ре сімдік 
түзету 

поправка цены - бағаны түзету 
поправка, внесенная в законопроект - заң жобасына 
енгізілген түзету 

поправка, изменяющая усло вия чека или векселя - 
чек немесе вексель шарттарын өз гер те тін түзету

попроцессный метод калькулирования - үде ріс бо-
йынша калькуляциялау əдісі

попроцессный метод калькуляции - үдеріс тік кальку-
ляция əдісі

попроцессный учет издержек - шығынның үде  ріс бо-
йынша есебі, шығынның үдерістік есебі

популяризация - тарату, жұртқа таныту, əй гі леу 
(1. қайсыбір мəселені көпшілікке тү  сі нікті нысанда 
баяндау; 2. бірдеңені тарату, бір де ңе ні жұртқа 
мəлім етуге ұм ты лу шы лық)

популярное сокра щенное наименование акций 
круп ной компании - ірі компания акцияларының 
кеңінен танымал қыс қар тыл ған атауы

популярность - танымалдылық
популярность обли гаций - облигациялардың кеңінен 
танымалдығы

популярность облига ций среди покупателей - 
облигациялардың сатып алушылар арасында кеңінен 
танымалдығы

попустительство - бетімен жіберу, бетімен кетушілік 
(қылмыстың жасалуына, оған жол бермеуге 
қажетті шаралар қолдану мүмкіндігі бола тұрып, 
оған қасақана кедергі жасамау)

попытка взыскать кредит, спи санный ранее бан-
ком - бұрын банк есептен шығарған кредитті өндіріп 
алуға тырысушылық
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попытка взыскать кредит, уже списанный ранее 
банком - бұрын банк есептен шығарып қойған 
несиені өндіріп алу əрекеті

попытка враждебного поглощения - дұш пан дық-
пен қосып алуға əрекеттену (акцияларды аулаушы 
компаниялардың басқа компанияны еркінен тыс 
қосып алуға тырысуы) 

попытка ограб ления банка - банкті тонауға ты-
рысушылық

попытка поглощения ком пании путем пред ло жения 
акционерам купить контроль ный пакет ак ций - 
акционерлерге ак ция лар дың бақылау пакетін сатып 
алуды ұсы ну жолымен компанияны қосып алуға ты-
ры су шы лық

попытка пони зить курс - бағамды төмен де ту ге 
тырысушылық

“поражение победителя” - “жеңімпаздың жеңілісі” 
(аукционның нəтижелері бойынша сауда-саттықта 
жеңіске жетуші өзінің сатып алған тауары үшін 
оның құнынан көп төлейтін немесе тауарды 
оның нарықтағы құнынан төмен бағаға сататын 
жағдай)

“поровну” - “теңбе-тең” (бағалы қағаздарды шама-
мен тең мөлшерде сатып алушылар мен сатушы-
лар, яғни нарық тұрақтылықты сақтайды дегенді 
білдіретін биржа термині)

порог - табалдырық, төменгі шек (ең төмен ықтимал 
шама, бір нəрсенің төменгі шегі)

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 та бал ды ры-
ғы нан аспайтын табыс, тұтынудың тө мен гі шегінен 
аспайтын табыс (үй қожалығы тү гел дей тұтынуға 
жұмсайтын табыс деңгейі) 

порочный круг бедности - кедейліктің кесірлі 
шеңбері, кесірлі кедейлік тұзағы

портовые сборы - порт алымы
портрет владельца карточки - карточка иесінің 
портреті

портреты на банкнотах разных достоинств - құны 
алуан түрлі банкноттардағы портреттер

португальское эскудо - Португалияның эскудосы
портфель - портфель, қоржын (1. экономи ка лық, 
қаржылық қызмет нысандары мен түрлерінің, 
соларға тиесілі құжаттардың, ақшалай қаражат-
тың, тапсырыстардың, объектілердің жиынтығы; 
2. инвестор иеленетін бағалы қағаздардың 
жиынтығы)

портфель “агрессивный” - “агрессиялық” қор жын, 
“жебір” қоржын (бағалы қағаздар жедел сатып алы-
натын жəне сатылатын қоржын)

портфель акций - акциялар қоржыны
портфель векселей - вексельдер қоржыны

портфель вексельный - вексельдік қоржын
портфель выданных бан ком займов - банк берген 
қарыздар қоржыны

портфель долго вых обязательств - бо рыш кер лік 
міндеттемелер қоржыны

портфель займов - қарыз қоржыны
портфель заказов - тапсырыстар қоржыны
портфель залого вых сертификатов - кепіл зат тық сер-
тификаттар қоржыны

портфель защитный - қорғаныштық қоржын
портфель заявок - өтінімдер қоржыны
портфель изделий - бұйымдар қоржыны
портфель инвестиций - инвестициялар қор жыны 
портфель инвестиционный - инвестициялық қоржын
портфель иностранных инвестиций - шетел 
инвестицияларының қоржыны 

портфель ипотек со сходными ха рак те рис ти ка  ми - 
сипаттамалары ұқсас ипотекалар қоржыны

портфель кредитный - несие қоржыны
портфель ликвидов - өтімді заттар қоржыны 
портфель облигаций - облигациялар қор жыны
портфель опционный - опцион қоржыны
портфель ответственности - жауапкершілік қоржыны 

(сақтандырушының не қайта сақтандырушының 
қолданыстағы барлық полис бойынша жиынтық 
жауапкершілігі)

портфель ответственности в страховании - сақтан-
дырудағы 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 қор жы ны 

(сақтандырушы белгілі бір кезеңде сақ тан ды руға 
қабылдаған тəуекелдіктердің жиынтығы)

портфель страховой - сақтық қоржыны
портфель трастовый - сенімгерлік қоржын
портфель убытков - залал қоржыны
портфель устойчивых ценных бумаг - ор нық ты 
бағалы қағаздар қоржыны

портфель учтенных векселей - ескерілген (есепке 
алынған) вексельдер қоржыны

портфель ценных бумаг - бағалы қағаздар қор жыны 
(1. жеке не заңды тұлғаның мен ші гін дегі ба ға лы 
қағаздардың тізімі; 2. ұйым толтыратын қа рыз дар-
дың тізімі)

портфель ценных бумаг банка - банктің ба ға лы 
қағаздар қоржыны

портфель ценных бумаг и приказов совершить сдел-
ки фондового специалиста - ба ға лы қағаздардың 
жəне қор маманының мə мі ле жасасуына берілген 
бұйрықтардың қор жы ны
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портфель ценных бумаг коммерческого банка - 
коммерциялық банктің бағалы қағаздар қоржыны

портфель ценных бумаг с низким уровнем риска - 
тəуекелділік деңгейі төмен бағалы қағаздар қоржыны 

портфель ценных бу маг с повышенным риском и 
ожида емой высокой доходностью - тəуекелі (қатері) 
көтеріңкі жəне күтілетін табыстылығы жоғары 
бағалы қағаздардың қоржыны

портфель ценных бумаг у иностранных владель-
цев - шетелдік иеленушілердегі ба ға лы қағаздар 
қоржыны (бір ел компанияларын шетелдік иелену-
шілердің қолындағы ак ция ла ры ның қосынды құны)

портфель ценных бумаг, которым брокер упол-
номочен управлять от имени клиента - бро-
кер клиенттің атынан басқаруға уə кі лет ті бағалы 
қағаздар қоржыны

портфель ценных бумаг, находящийся в собствен-
ности институциональных инвесторов - институт-
тық инвесторлардың мен ші гін де гі бағалы қағаздар 
қоржыны

портфель ценных бумаг, управляемый брокером от 
имени клиента - клиенттің атынан делдал басқара-
тын бағалы қағаздар қор жы ны

портфель-гантель - гантель-қоржын (жаргон сөз: 
инвестордың теңдестірілмеген қор жы ны, онда өте 
қысқа мерзімді не өте ұзақ мерзімді бағалы қағаздар 
басым болып келеді)

портфельные инвестиции - қоржындық (қор жын  да-
ғы) инвестиция (салымшының объек ті ні басқаруына 
құқық бермейтін шетелдік инвестиция түрі)

портфельные инвестиции за рубежом - ше тел дегі 
қоржындық инвестициялар

портфельные капитальные вложения - қор жын дық 
күрделі қаржы жұмсалымы

портфельные облигации - қоржындық облигациялар
портфельные ограничения - қоржынды шектеу 
портфельные потери - қоржындық шығасы
портфельный бета-счет - қоржындық бета-шот 

(бағалы қағаздар қоржынының бета коэффициент-
пен өлшенген біршама тұ рақ сыз дығы)

портфельный менеджер - қоржындық менеджер
портфельный менеджмент - қоржындық менеджмент
портфельный риск - қоржындық тəуекел
порука - кепілгерлік (біреу, бірдеңе үшін жа уап кер ші-
лікті мойнына алатын кепілдік, сендірме)

порука круговая - сыбайластық, жең ұшынан 
жалғасушылық

поручаться - кепілгер болу
поручение - тапсырма, тапсыру (бір тарап (сенімгер) 
екінші тараптың (сенім біл ді ру ші нің) атынан 
жəне соның есебінен белгілі бір əрекетті жасауға 
міндеттенетін шарт) 

поручение “без потерь” - “шығасысыз болсын” деген 
тапсырма

поручение “без учета рынка” - “нарық ес ке ріл месін” 
деген тапсырма

поручение “без финансовой ответственности” - 
“қаржы жауапкершілігінсіз” деген тапсырма

поручение “в начале дня” - “күннің басында” деген 
тапсырма

поручение “все или ничего” - “бəрін немесе ештеңе-
сін” деген тапсырма

поручение “все или часть” - “бəрін немесе бір бөлі-
гін” деген тапсырма

поручение “исполнить или аннулировать” - “орын-
далсын немесе күші жойылсын” деген тапсырма

“поручение не снижать” - “кемітілмесін” деген тап-
сырма

поручение “по достижении определенного курса” - 
“белгілі бір бағамға жеткен бойда” деген тапсырма

поручение “по наилучшей цене” - “ең жақсы баға бо-
йынша” деген тапсырма

поручение “по номиналу” - “атаулы бағасы бойынша” 
деген тапсырма

поручение “по первой цене” - “алғашқы бағасы бо-
йынша” деген тапсырма

поручение “по последней цене” - “соңғы бағасы бо-
йынша” деген тапсырма

поручение “по рыночной цене” - “нарықтық баға бо-
йынша” деген тапсырма

поручение “по текущей цене” - “ағымдағы бағасы бо-
йынша” деген тапсырма

поручение “по указанной цене или выше” - 
“көрсетілген бағасы немесе одан жоғары баға бо-
йынша” деген тапсырма

поручение “по уровню” - “деңгей бойынша” деген 
тапсырма

поручение “покупать по цене закрытия биржи” - 
“биржаның жабылар сəттегі бағасы бойынша сатып 
алынсын” деген тапсырма

поручение “покупать по цене открытия биржи” - 
“биржаның ашылар сəттегі бағасы бойынша сатып 
алынсын” деген тапсырма

поручение “спред” - “спред” тапсырма (түрлі келі сім-
шарттарды бір мезгілде сату жəне сатып алу)

поручение “стоп” - “тоқтатым” тапсырма (брокерге 
нарықта тауарды, бағалы қағаздарды олардың 
нарықтық бағасы (бағамы) межелі деңгейге жет-
кенде сатып алу немесе сату жөніндегі тапсырма) 

поручение “стоп-лимит” - “тоқтатым-лимит” тапсыр-
ма (клиенттің брокерге тауарды көрсетілген немесе 
тəуір бағаға, тек белгілі бір деңгейге (тоқтатым-
бағаға) жеткеннен кейін ғана сатып алуға тиіссің 
деген тапсырмасы)

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 биржево му маклеру - биржа маклеріне 
тапсырма
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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 бо-
йынша 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 бо-
йынша деген тапсырма 

поручение на открытие аккредитива - аккредитив 
ашу жөніндегі тапсырма

поручение на перевод денег - ақша аудару жөніндегі 
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 аннулиро-
вать” - “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 де нег - ақша аудару тура-
лы 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 платежное - төлем тапсырмасы
поручение посреднику - делдалға тапсырма

поручение посредничества - делдалдық тапсырмасы
поручение постоянное - тұрақты тапсырма
поручение работы - жұмыс тапсыру 
поручение расчетное - есептік тапсырма
поручение рыночное - нарықтық тапсырма
поручение чекодателя - чек берушінің тапсырмасы
поручение, ограниченное временем - уақыт пен шек-
телген тапсырма

поручение, ограниченное ценой - бағамен шектелген 
тапсырма

поручение-наряд - тапсырма-жүктеухат
порученный - тапсырылған
поручитель - кепілгер, кепілдік беруші (қарызхат 
шығару операциялары кезінде кепілгер 
консорциумның мүшесі дегенді білдіретін термин)

поручитель по векселю - вексель бойынша кепілгер
поручитель по займу - қарыз бойынша кепілгер
поручитель по пла тежам - төлем бойынша кепілгер
поручитель по ссуде - несие бойынша кепілгер
поручитель совместный - бірлескен кепілгер
поручительство - кепілгерлік, кепілге алу (кепілгер 
борышқордың несиегері алдында осы борышқордың 
міндеттемені толық не ішінара орындауы үшін жа-
уап беруге міндеттенетін кепілдік)

поручительство банка (банковское) - банктің 
кепілгерлігі

поручительство в исполнении вексельного требова-
ния - вексельдік талапты орын дау да ғы кепілгерлік

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 (өз клиентінің үшінші бір тұл ға мен 
қаржы операцияларын жүргізуі кезінде оның төлем 
төлеу қабілеттілігіне банк кепіл болатын шекті 
көрсететін құжат)

поручительство на случай прекращения платежей - 
төлемдерді тоқтату жағдайына кепілгерлік

поручительство не скольких гарантов - бірнеше 
кепілгердің кепілгерлігі

поручительство обратное - кері кепілгерлік
поручитель ство 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
пору читься - кепілгер болу
порча - бүліну
порча монет - мəнеттің бүлінуі, шақаның бүлінуі
“порывы” - “серпіліс” (биржа жаргоны: биржада 
күтпеген ақпараттан туындаған бағаның қысқа 
мерзімді қозғалысы)

порядковый номер - рет нөмірі
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порядковый номер регистрации - тіркеудің рет 
нөмірі

порядок - рет, тəртіп (1. бөліктерді бір бүтінге 
жалғастыру тəсілі; іс-қимылдардың тізбектілігі; 
2. əлеуметтік-экономикалық жүйе жай-күйінің 
құқықтық, ахлақтық-этикалық нормалар 
тұрғысынан алғандағы сапалық сипаттамасы)

порядок алфавитный - əліпбилік рет
порядок арбитража - төрелік сот тəртібі
порядок валютных отчислений - валюталық ауда-
рымдар 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 про-
верок - тексеріс пен тексеру нəтижелерінің есебін 
жүргізу тəртібі

порядок вознаграждения - сыйақы төлеу тəртібі
порядок выдачи учреждениями банка средств на 
заработную плату и премии - банк мекемелерінің 
жалақы мен сый лық ақы ға арналған қаражатты беру 
тəртібі

порядок вы платы дивидендов - дивиденд төлеу 
тəртібі

порядок выплаты зарплаты - жалақы төлеу тəртібі
порядок выплаты пенсий - зейнетақы төлеу тəртібі
порядок выплаты пособий - жəрдемақы төлеу тəртібі
порядок декларирования - мағлұмдау тəртібі
порядок дня - күн тəртібі
порядок заключения государственного контракта - 
мемлекеттік келісімшартты жасасу тəртібі

порядок исполнения бро кером приказов клиен-
тов - брокердің клиенттердің бұй рық та рын орындау 
тəртібі

порядок исчислеиия сроков выслуги лет - еңбек 
сіңірген жылдарды есептеу тəртібі, қыз мет 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 ис-
точника - төлем көзінен ұсталатын салықты есептеу 
тəртібі

порядок исчисления платы - төлемақы есептеу 
тəртібі

порядок исчисления сборов - алым есептеу тəртібі
порядок ком пенсации - өтемақы тəртібі
порядок конверсии - айырбасталым тəртібі
порядок кредитова ния - 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 қол да ну 
тəртібі, жаза қолдану тəртібі (қыз мет кер ге еңбек 
шартының талаптарын бұз ған ды ғы туралы ресми 
ескерту рəсімі)

порядок наследования - мұралану тəртібі
порядок начисления надбавок и повышения пен-
сий - зейнетақыға үстеме есептеу жəне зейнетақыны 
көбейту тəртібі

порядок обжалования - шағымдану тəртібі
порядок обращения за назначением пенсий - зейнет-
ақы 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

поря док осуществления платежей - төлем төлеу 
тəртібі

порядок осуществления платы - төлемақы төлеу 
тəртібі

порядок отбора - іріктеу тəртібі
порядок очередности - кезектілік реті
порядок очередности платежей - төлем кезек тілігінің 
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 - жұ мыс 
өтілін растау тəртібі

порядок получения ссуды наличными - қол ма-қол 
ақшалай несие алу тəртібі

порядок правового регулирования - құқық тық 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 спо-
ра - ұжымдық еңбек дауын шешу тəртібі

порядок разрешения споров - дау-дамайды шешу 
тəртібі (кəсіподақ пен компания басшылығының 
арасында жанжалды реттеудің күні бұрын 
уағдаласылған рəсімі)

порядок ранжирова ния ценных бумаг по очеред-
ности удовлетворения претензий в случае бан-
кротства должника - бо рыш кер дің банкроттығы 
жағдайында кі нə рат-талаптарды қанағаттандыру ке-
зек ті лі гі бойынша бағалы қағаздарды саралау тəртібі

порядок распределения - бөлу реті
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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 карау тəртібі 
порядок расчетов - есеп айырысу тəртібі 
порядок регистрации - тіркеу тəртібі
порядок сдачи-приемки - өткізу-қабылдау тəртібі
порядок страхования - сақтандыру тəртібі
порядок страхо вания 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 учета внешнеэкономических операций в 
платежном балансе - төлем тең ге рі мін де сыртқы 
экономикалық операция ларды есепке алу тəртібі

порядок хранения - сақтау тəртібі
порядок хранения документации - құжат та ма ны 
сақтау тəртібі 

порядок хронологический - хронологиялық рет
порядок цифровой - цифрлық рет
поселковый бюджет - қыстақтық бюджет, кент 
бюджеті

посессия - посессия (1. жерді жалға иелену; 2. диви-
денд алу құқығына кіру)

посетители биржи (биржевой) - биржа келер мендері
посетитель - келермен
посетитель высокопоставленный - жоғары лауазым-
ды келермен

посетитель заинтересованный - мүдделі келермен
посетитель зарубежный - шетелдік келермен
посетитель постоянный - тұрақты келермен
послание - жолдау, жолдаухат, арнау, арнаухат 

(1. мемлекеттік қайраткердің немесе қоғамдық 
ұйымның басқа мемлекеттік қай раткерге немесе 
қоғамдық ұйымға қай сы бір маңызды мемлекеттік, 
саяси мəселе бойынша жазбаша үндеуі; 2. жалпы 
хат, жазбаша үндеу)

послание бюджетное - бюджеттік жолдаухат
послание нотиса - нотис жіберу 
послание Президента - Президенттің жолдауы, 
Президенттің жолдаухаты (стра те гия лық сипат-
тағы талдамалы құжат)

после выпуска - шығарылғаннан кейін (шығаруға 
рұқсат берілген, бірақ əлі шығарылмаған бағалы 
қағаздармен жасалатын мəміле шарты)

“после даты” - “күннен кейін”
после закрытия биржи - биржа жабылғаннан кейін
после наступления срока векселя - вексель мерзімі 
басталғаннан кейін

“после срока” - “мерзімнен кейін”

после удержания - ұстап қалғаннан кейін
после уплаты налога - салық төленгеннен кейін
послегарантийное обслуживание - кепіл дік тен 
кейінгі қызмет көрсету

послегарантийный сервис - кепілдіктен ке йін гі 
сервис

последнее завещание - соңғы өсиет
последнее предложение - соңғы ұсыныс
последнее чтение - соңғы оқылым (биржа хат шысы-
ның бір күн бойына тіркелген ак ция лардың барлық 
бағамын биржа жа был ған нан кейін жариялауы)

последний день для на правления уведомления - ха-
барлама жолдау үшін соңғы күн

последний день для совершения сделок в текущем 
месяце - ағымдағы айда мəміле жа сауға арналған 
соңғы күн

последний день для уведомления - хабар лау ға 
арналған соңғы күн

последний день ликвидационного периода - тарату 
кезеңінің соңғы күні

последний день месяца - айдың соңғы күні
послед ний день подписки на ценные бума ги - бағалы 
қағаздарға жазылудың соңғы күні

последний день расчетного периода - есеп айырысу 
кезеңінің соңғы күні

последний день торгов ли фьючерсным контрактом 
- фьючерстік келісімшартпен сау да ның соңғы күні

последний зарегистрирован ный - соңғы тір келген 
(бағалы қағаздар бағамы туралы)

последний кредит - соңғы кредит
последний креди тор в критической ситуации - 
қысталаң жағдайдағы соңғы несиегер

последний покупатель - соңғы сатып алушы
последний рентный платеж - соңғы ренталық төлем
последний срок - соңғы мерзім
последний срок объяв ления опциона - оп ционды 
жариялаудың соңғы күні

последний торговый день - соңғы сауда күні 
(фьючерстік шарт реттелетін соңғы күн)

“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” 
(бухгалтерлік есепте босалқы қорлардың құнын 
бағалау тəсілі)

последняя по времени сделка с ценными бума-
гами по цене ниже цены предыдущей сделки - 
бағасы бұрынғы мəміленің бағасынан төмен бағалы 
қағаздармен уақыты бойынша соңғы мəміле

последняя покуп ная цена - соңғы сатып алу бағасы
последняя продажа - соңғы сату, соңғы сатылым 

(белгілі бір бағалы қағаз бойынша ең соңғы сауда 
мəмілесі)
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последняя прокотированная цена покупателя - са-
тып алушының белгіленген соңғы бағасы

последова тельно продавать акции данного вы пуска 
- белгілі бір шығарылым акцияларын дəйектілікпен 
сату

последо вательно продавать акции данного вы-
пуска по мере повышения их курса - белгілі 
бір шығарылым акцияларын олар дың ба ға мының 
жоғарылауына қарай дə йек ті лік пен сату

последо вательно пронумерованные чеки - дəйекті-
лікпен нөмірленген чектер

последовательно скупать ак ции данного выпуска 
- белгілі бір шығарылым акцияларын дəйекті түрде 
сатып алу 

последовательно скупать ак ции данного выпуска по 
мере сни жения их курса - бел гі лі бір шығарылым 
акцияларын олардың ба ға мы ның төмендеуіне қарай 
дəйекті түрде сатып алу

последовательное повышение курсов различных ви-
дов акций - акциялардың алуан түр ле рі бағамының 
дəйектілікпен жо ға ры ла уы

последовательность - дəйектілік, тізбектілік, жалғас-
палылық (бір рет қабылданған бух гал тер лік рəсім 
кезеңнен кезеңге дейін өз гер меуін талап ететін 
бухгалтерлік ереже)

последовательность операций - операция лар дың 
тізбектілігі 

последовательные котировки курсов - ба ғам дардың 
дəйекті белгіленімі (мыс., бір күн немесе бірнеше күн 
бұрын)

последовательные платежи - дəйекті төлемдер
последовательный анализ - дəйекті талдау, тізбектік 
талдау, жалғаспалы талдау

последствие - салдар, зардап
последствия изменения системы бухгалтерского 
учета в банке - банкіде бухгалтерлік есеп жүйесі 
өзгеруінің салдарлары 

последствия правовые - құқықтық салдарлар
последствия социальные - əлеуметтік салдарлар
последствия финансовые - қаржылық зар даптар
последствия экономические - экономикалық 
зардаптар

последующая за кладная - кейінгі кепілхат
последующая ипотека - кейінгі ипотека 
последующая проводка - кейінгі өткізбе (жазба)
последующая эмиссия - кейінгі эмиссия
последующее имущественное пра во - кейінгі 
мүліктік құқық

последующие инве стиции - кейінгі инвестициялар
последующий акцепт - кейінгі акцепт, кейінгі ризалық 

(ішкі жəне халықаралық тауар айналымында 
құжаттарды төлеуге келісу)

последующий аудит - кейінгі аудит
последующий банковский контроль - банк тің кейінгі 
бақылауы

последующий бюджетный контроль - бюд жет тің 
кейінгі бақылауы

последующий государственный финансовый кон-
троль - кейінгі мемлекеттік қаржы бақылауы

последующий держатель - кейінгі ұстаушы, кейінгі ие 
последующий залог - кейінгі кепілзат
последующий отказ от акцепта - акцептен ке йін гі 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
посленалоговая реальная норма возврата - қайтару-
дың салықтан кейінгі нақты нормасы (инвестор ин-
вес тиция бойынша табыстан жəне күрделі пайда-
дан алған ақша сомасы)

послеприобретенное имущество - кейін сатып 
алынған мүлік

посмертный получатель страховой суммы - 
сақтанушы өлген жағдайда сақтандыру сомасын 
алушы 

пособие - жəрдемақы, жəрдемпұл (мемлекет қиын 
экономикалық жағдайдағы адамдарға көрсететін 
ақшалай көмек)

пособие в денежной форме - ақшалай нысан дағы 
жəрдемақы

пособие в натуральной форме - заттай нысан дағы 
жəрдемақы

пособие в связи с потерей кормильца - асыраушысы-
нан айырылуына байланысты бе рі летін жəрдемақы

пособие государственное - мемлекеттік жəр демақы
пособие денежное - ақшалай жəрдемақы
пособие единовременное - бір жолғы жəр дем ақы
пособие по безработице - жұмыссыздық бойынша 
берілетін жəрдемақы (жұ мы сы нан ай рыл ған адамға 
əлеуметтік қам сыз дан ды ру жүйесінің шеңберінде 
төленетін қа ра жат)

пособие социальное - əлеуметтік жəрдемақы
посредник - делдал; бітуажа; ара ағайын (1. мə мі ле-
ге қатысушы тараптар арасында агент не брокер 
ретінде əрекет ететін кез-келген жеке тұлға не 
ұйым; 2. тараптар ара сын да ғы қайсыбір даулы 
мəселелерді шешу жөніндегі келіссөзді жүргізуге 
қа ты су шы жеке тұлға, ұйым немесе мемлекет; 
3. тауарлармен не қызмет көрсетумен жасалатын 
делдалдық операциялар нəтижесінде пайда алушы 
жеке тұлға не ұйым; 4. биржада бағалы қағаздарды 
немесе тауарларды сатып алу-сату жөніндегі фир-
ма немесе тұлға)

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
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посредник по аккумуляции сбережений - жи нақ 
ақшаны шоғырландыру жөніндегі делдал

посредник при проведении факторинговых опера-
ций - 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
посреднический долг - делдалдық борыш
посреднический кредит - делдалдық кредит
посреднический рынок - делдалдық нарық
посредничество - делдалдық (қарыз алушы мен қарыз 
беруші арасында немесе қай сы бір көрсетілетін 
қаржы қызметін пай да лан ғы сы келетін тұлға мен 
сондай қызметті көр се те тін тұлғаның арасында 
делдал ретінде жүру үдерісі)

посредничество коммерческое - коммерция лық 
делдалдық

посредничество торговое - сауда делдалдығы
посредничество финансовое - қаржы дел дал ды ғы
пост - 1) қызмет; 2) пост, бекет, құжыра (бир жа да ғы 
мамандар нақты бағалы қа ғаз дар мен сауда жасай-
тын ғимарат)

пост директора банка - банк директоры ла уа зымы
пост зо - пост зо (Нью-Йорк қор биржасының опе ра-
циялық құжырасындағы орынның нөмірі)

пост ответственный - жауапты қызмет
пост руководящий - басшы қызмет
“поставить” - “қою” (опционмен жасалатын опера-
цияда бағалы қағаздарды бір тұлғаның шотынан 
екінші тұлғаның шотына аудару)

поставить в известность - хабардар ету
поставить на голосование - дауысқа қою
поставить на обсуждение - талқылауға қою
поставить печать - мөр басу
поставка - жеткізілім, жеткізу (1. сатып алу-сату 
шартының соңғы кезеңі, мұнда сатушы сатып 
алушыға тауарды ақысына табыстайды; 2. са-
тып алу-сату шартының бір түрі, бұл шарт бо-
йынша жеткізуші (сатушы, дайындаушы немесе 
коммерциялық делдал) шаруашылық қыз мет ке 
ар нал ған өнімді тұтынушының (сатып алу шы-
ның) меншігіне шартта белгілеген мерзімде та-
быс тау ға міндеттенеді; 3. биржада: нақты 

тауарды сатып алушыға табыстау жолымен 
фью черс тік келісімшарт бойынша міндеттемелер 
тоқтатылады)

поставка авансовая - аванстық жеткізілім, 
алғытөлемдік жеткізілім

поставка базисная - базистік жеткізілім
постав ка биржей ценных бумаг покупателю за счет 
продавца - биржаның бағалы қағаздарды сатып 
алушыға сатушының есебінен жеткізуі

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

поставка неотфактурованная - фактура лан ба ған 
жеткізілім

поставка отфактурированная - фактуралан ған 
жеткізілім

поставка по контракту - келісімшарт бойын ша 
жеткізілім

поставка по требованию - талап ету бойынша 
жеткізілім

поставка просроченная - мерзімі өткен жет кі зі лім
поставка против платежа в операциях с ценными 
бумагами - бағалы қағаздармен операцияларда төлем 
орнына жеткізу

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 ценных бумаг в негодном состоя нии или 
непра вильно оформленных - ба ға лы қағаздарды 
жарамсыз немесе бұрыс ре сім делген күйде жеткізу

поставка цен ных бумаг с соблюдением ус та нов -
ленных правил - бағалы қағаздарды бел гі лен ген 
ережелерді сақтай отырып жеткізу

поставка штампа - мөртаңба басу
поставка штемпеля - мөрқалып қою
поставки в государственный фонд - мем ле кеттік 
қорға арналған жеткізілім

поставки взаимные - өзара жеткізілім
поставки встречные - ыңғайласпа жеткізілім
поставки государственные - мемлекеттік жеткізілім
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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 централизованные - орталық тан ды рылған 
жеткізілім

поставки через посредника - делдал арқылы жеткізу
поставлять чеки в банки плательщика - чек терді 
төлемші банктеріне жеткізіп беру

поставщик - жеткізуші (өнеркəсіптік, инфра құ ры лым-
дық жəне басқа объектілерді салу кезінде құ ры лыс 
алаңына машиналарды, жаб дықтарды, жиын тық-
та ма лы бұ йым дар ды жеткізетін кəсіпорын)

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

постановка задачи - міндеттің қойылуы, мін дет 
қойылымы

постановка задачи ценообразования - баға белгілеу 
міндетінің қойылуы

постановка целей - мақсаттардың қойылуы, мақсат тар 
қойылымы (қызметкердің жұ мыс та қол жет кіз бек-
ші болған келешек мақсаттарын өзінің басшысымен 
келісуі)

постановление - қаулы (1. ұжымдық шешім; 2. үкі-
мет тік мекеменің өкімі) 

постановление действующее - қолданыстағы қаулы
постановление комиссии - комиссияның қаулысы
постановление о конфискации - тəркілеу туралы 
қаулы

поста новление о передаче права подписи - қол қою 
құқығын табыстау туралы қаулы

постановление об ограничении размеров дивиден-
дов - дивиденд мөлшерін шектеу туралы қаулы

постановление обязательное - міндетті қаулы
постановление по делу о нарушении таможенных 
правил - кеден ережелерінің бұзылғаны туралы іс 
жөніндегі қаулы 

постановление по передаче права подписи - қол қою 
құқығын табыстау жөніндегі 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 (ұйымның қаржы есеп те  ме-
сін барлық мəмілелер тиісінше ресімделіп, ұйымның 
ішкі аудиті немесе сертификатталған қоғамдық 
аудитор тексергеннен кейінгі аудиторлық тексеру)

постепенно нарастающий платеж - бірте-бірте өсетін 
төлем

постепенное погашение долга - борышты біртіндеп 
өтеу

постепенное по гашение кредита по определенно-
му графику - кредитті белгіленген кесте бойынша 
біртіндеп өтеу

постнумерандо - постнумерандо, кейінгі нумерандо 
(салым əрбір есепті кезеңнің аяғында тұрақты 
түрде түскеннен кейін оның еселену жүйесінің 
сипаттамасы)

постоянная комиссия - тұрақты комиссия
постоянная кредитная линия - тұрақты кредит желісі
постоянная облигация корпорации - корпорацияның 
тұрақты облигациясы (АҚШ)

постоянная ставка доходно сти - тұрақты табыстылық 
мөлшерлемесі

постоянная цена - тұрақты баға
постоянно возобновляемая кратко срочная ссуда - 
ұдайы жаңартылып тұратын қысқа мер зім ді несие 
(мерзімді кредиттің бір түрі)

постоянно действующие правила - тұрақты 
қолданыстағы ережелер

постоянно действующие факторы - тұрақты əрекет 
ететін факторлар

постоянно котировать цены продавца и покупателя 
с готовностью вступить в сделки по ним - сатушы 
мен сатып алушының бағасын ол бойынша мəміле 
жасасуға дайын тұрып ұдайы белгілеу

постоянно об новляемый документ - ұдайы жаңарты-
лып тұратын құжат (фирмалар АҚШ-тың Бағалы 
қағаздар жəне биржалар жөніндегі комиссиясына 
беретін)

постоянное место джоббе ра - джоббердің тұрақты 
орны

постоянное местопребывание - тұрақты тұрғылықты 
мекен

постоянное наблюдение - тұрақты байқау
постоянное наблюдение в маркетинге - маркетин гі де-
гі 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 финан сирование - тұрақты қар жы лан ды ру
постоянные доллары - тұрақты доллар
постоянные затраты - тұрақты шығын
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постоянные издержки - тұрақты шығын (өнім ге сұра-
ныс тың немесе өнімді өндіру кө ле мі нің өзгеруіне 
байланысты өзгермейтін шығын)

постоянные накладные расходы - тұрақты үстеме 
шығыс

постоянные нетто-расчеты - тұрақты таза-есепте-
сулер

постоянные посетители биржи - биржаның тұрақты 
келермендері

постоянные работники - тұрақты қыз мет кер лер
постоянные разницы - тұрақты айырмалар
постоянные расходы - тұрақты шығыс
постоянные страховые взносы - тұрақты сақтандыру 
жарналары

постоянные счета - тұрақты шоттар
посто янные услуги консолидированного фонда - шо-
ғыр ландырылған қордың тұрақты қызмет көрсе тулері

постоянный - тұрақты (баға туралы)
постоянный актив - тұрақты актив
постоянный биржевой маклер - биржаның тұрақты 
маклері (бағалы қағаздардың белгілі бір түрімен 
ұдайы операциялар жасаушы жəне бухгалтерлік 
кітаптарды жүргізуші)

постоянный годовой платеж основной суммы и 
процентов в счет погашения задолженности - 
берешекті өтеу есебіне негізгі сома мен пайыздың 
тұрақты жылдық төлемі

постоянный доход - тұрақты табыс
постоянный капитал - тұрақты капитал
постоянный комитет международных кон-
грессов актуариев - халықаралық актуарийлер 
конгрестерінің тұрақты комитеті

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 фактор - тұрақты фактор (мəнбір)
постоянный холдинг - тұрақты холдинг (акционерлік 
қоғамның саясатын ба ғыт тау ға жəне іске асыруға 
мүмкіндік беретін акциялардың бақылау пакетін 
сатып алу)

построение биржевой пирамиды - биржа пирамида-
сын тұрғызу

построение графика движения конъюнктуры с 
помощью вертикальных линий - тік сызықтың 
көмегімен жағдаят қозғалысының кестесін жасау

построение моде ли - үлгінің құрылысы
построение пирамиды - пирамида тұрғызу (алып-са-
тар лар дың биржалық келісімшарт санын көбейтуі)

постскриптум - постскриптум (аяқталған немесе қол 
қойылған хатқа қосымша жазу, əдетте латынша 
P.S. деген латын əріптерімен таңбаланады)

поступление - түсім (1. бірдеңенің нə ти же сін де 
түскен, келген нəрсе; 2. өнімді сату, жеткізу үшін, 
бағалы қағаздар шы ға ры лы мын тарату нə ти же сін-
де шотқа түскен ақ ша лай түсім; 3. барлық шы ғын-
дар мен төлемдерді шегергеннен кейін қарызгерге 
берілетін қор; 4. активтерді сатушы комиссия алы-
мын төлегеннен кейін алған ақша)

поступление бан ковских депозитов - банк депозит-
терінің түсуі

поступление в бюджет от государственного имуще-
ства и прочих источников - мемлекеттік мүліктен 
жəне басқа көздерден бюджетке түсім

поступление в бюджет сбора за государственную 
проверку мер и измерительных приборов - 
өлшемдер мен өлшеуіш приборларын мемлекеттік 
тексеру үшін төленетін алымның бюджетке түсуі

поступление в бюджет сборов государственной ав-
томобильной инспекции - мем ле кет тік автомобиль 
инспекциясы алымының бюджетке түсуі

поступление в бюджет сумм кредиторской и де-
понентской задолженности, по которым истек 
срок исковой давности - қуыным мерзімі өткен 
кредиторлық жəне депоненттік берешек қаражаттың 
бюджетке түсуі

поступление в бюджет сумм от реализации про-
дукции и орудий незаконного водного промысла 
- судағы заңсыз кəсіпшілік өнімі мен құралдарын 
өткізуден түскен қаражаттың бюджетке түсуі 

поступление в бюджет сумм, взыскиваемых 
по делам о хищениях и недостачах товаров - 
тауарлардың ұрлануы мен жетіспеушілігі туралы 
істер бойынша өндіріп алынатын қаражаттың бюд-
жетке 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 шот тарға түсуі

поступление дивидендов от принадлежащего госу-
дарству пакета акций - мемлекетке тие сі лі акциялар 
пакетінен дивидендтердің түсуі

поступление за использование природных ресурсов 
- табиғат ресурстарын пайдаланғаны үшін алынған 
түсім

поступление за пользование остатками средств по 
депозитам правительства и местных представи-
тельных и испольнительных органов - үкімет пен 
жергілікті өкілдікті жəне атқарушы органдардың 
депозиттері бойынша қаражаттың қал дық та рын 
пайдаланғаны үшін алынған түсім

поступление иностранной валюты - шетел валюта-
сының түсуі

поступление капитала - капиталдың түсуі
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поступление монет - мəнеттің түсуі
поступление налоговое - салық түсімі (мемлекетке 
салықтар түрінде түсетін ақша)

поступление неналоговое - салыққа жатпайтын түсім 
(салық көздерінен басқа көздерден алынған түсім)

поступление основных средств - негізгі құ рал-
жабдық тың түсімі

поступление основных фондов - негізгі қор лар дың 
түсімі

поступление от аукционной (тендерной) продажи 
экспортных квот - экспорттық үлес  тер  ді аукционда 
(тендерде) сатудан алын  ған түсім

поступление от внешнеэкономической деятельно-
сти - сыртқы экономикалық қыз мет тен түскен түсім

поступление от железнодорожных перевозок - 
теміржол тасымалынан түскен түсім

поступление от осуществления таможенного кон-
троля и таможенных процедур - кеден бақылауы 
мен кеден рəсімдерін жүзеге асырудан түскен түсім

поступление от предприятий и организаций за вы-
полненные для них работы - кə сіп орын дар мен 
ұйымдардан оларға арналып орын далған жұмыстар 
үшін түскен түсім 

поступление от приватизации государственных 
предприятий - мемлекеттік ұйымдарды жекешелен-
діруден түскен түсім

поступление от продажи государством принадлежа-
щих ему акций в международных организациях - 
мемлекеттің халықаралық ұйымдардағы өзіне тиесілі 
акцияларды са туы нан түскен түсім 

поступление от продажи государством принадле-
жащих ему акций в финансовых учреждениях 
- мемлекеттің қаржы мекемелеріндегі өзіне тиесілі 
акцияларды сатуынан 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 иму-
щества - мемлекеттік мүлікті өт кі зу ден түскен түсім 

поступление от эмиссии ценных бумаг - ба ға лы 
қағаздар шығарылымынан түскен түсім 

поступление платежей - төлемдердің түсімі
поступление по государственным денежно-вещевым 
лотереям - мемлекеттік ақшалай-заттай лотереялар 
бойынша түсім

поступление по штрафам и санкциям - айып пұлдар 
мен ықпалшаралар бойынша түсім

поступление процентов - пайыздардың түсімі
поступление сумм прибыли, полученной от реали-
зации продукции, работ и услуг, не соответствую-
щих требованиям стандартов и правил сертифи-
кации - стандарттардың жəне сертификация ере же-
ле рі нің талаптарына сай келмейтін өнім ді өткізуден, 
жұмыстарды орындаудан жəне қыз мет тер көрсетуден 
алынған пайда со ма сы ның түсуі

поступление сумм санкций за превышение лими-
тов остатков наличных денег в операционных 
кассах коммерческих банков и всех хозяйству-
ющих субъектов - ком мер ция лық банктер мен 
барлық ша руа шы лық жүргізуші субъектілердің 
опе ра ция лық кассаларындағы қолма-қол ақша қал-
ды ғы лимиттерінен асып түскені үшін қол да ныл ған 
ықпалшаралар сомасының түсуі

поступление сумм санкций за превышение лимитов 
остатков наличных денег в операционных кас-
сах коммерческих банков и всех хозяйствующих 
субъектов - коммерциялық банктер мен барлық 
шаруашылық жүргізуші субъектілердің операциялық 
кассаларындағы қолма-қол ақша қалдығы ли мит-
терінен асып түс ке ні үшін қолданылған ық пал ша ра-
лар со ма сы ның түсуі

поступление сумм штрафов за вывоз продукции 
без лицензии - өнімді лицензиясыз əкеткені үшін 
салынған айыппұл сомасының түсуі

поступления бюджета - бюджет түсімдері
поступления бюджетные - бюджеттік түсімдер
поступления бюджетные от внутренних источников 

- ішкі көздерден түскен бюджеттік түсімдер
поступления в бюджет - бюджетке түскен түсімдер
поступления в бюджет, направляемые в Нацио-
нальный фонд Республики Казахстан - Қазақстан 
Республикасының Ұлттық қорына жіберілетін бюд-
жет түсімдері

поступления в казну - қазынаға түскен түсімдер
поступления валовые - жалпы түсімдер
поступления валютные - валюталық түсімдер
поступления денежные - ақшалай түсімдер
поступления долларов - доллардың түсуі
поступления доходов - кіріс түсімі
поступления за месяц - бір айдағы түсімдер
поступления заказов - тапсырыстардың түсімдері
поступления заявок - өтінімдердің түсімдері
поступления иностранной валюты - шетел валюта-
сының 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, не являющи еся доходами - кіріс болып 
табылмайтын түсімдер 

поступления неналоговые - салықтық емес түсімдер
поступления ожидаемые - болжалды түсімдер
поступления от арендной платы - жалгерлік 
төлемнен түскен түсімдер

поступления от дочерних компаний - еншілес компа-
ниялардан түскен түсімдер

поступления от займа - қарыздан түскен түсімдер
поступления от креди та - кредиттен түскен түсімдер
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поступления от предоставленных займов - берілген 
қарыздан түскен түсімдер

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 цен ных бумаг - бағалы 
қағаздарды сатудан түскен түсімдер

поступления от реализации - өткізуден түскен 
түсімдер

поступления от реализации права удержания, 
возникшего по причине неуплаты налогов - 
салықтардың төленбеуі себепті туындаған ұстап қалу 
құқығын өткізуден түскен түсімдер

поступления от страховых премий - сақ тан ды ру 
сыйлықақысынан түскен түсімдер

поступления от экспорта - экспорттан түскен 
түсімдер

поступления от эмиссии ценных бумаг - ба ға лы 
қағаздарды шығарудан түскен түсімдер

поступления отсроченные - мерзімі ұзар тыл ған 
түсімдер

поступления пере вода - аударма түсімдері
поступления прочие - басқа да түсімдер
поступления республиканского и местных бюдже-
тов - республикалық жəне жергілікті бюджеттердің 
түсімдері

поступления сверхплановые - жоспардан тыс 
түсімдер

поступления совокупные - жиынтық түсімдер
поступления текущие - ағымдағы түсімдер
поступления трансфертов - трансферт түсімдері
поступления трансфертов в республиканский бюд-
жет - республикалық бюджетке түсетін трансферт 
түсімдері

поступления чистых сбережений - таза жинақ 
ақшаның түсімдері

поступления экспортные - экспорттық түсімдер
посылать деньги - ақша жіберу
посылать для акцепта - акцепт үшін жіберу
посылка выписок с банковского счета - банк шоты-
нан көшірім салып жіберу

посылка денег - ақша салып жіберу
посылка документов на инкассо - инкассоға кұжаттар 
жіберу

посылка запроса - сауал жіберу
посылка извещения - хабарлама жіберу
посылка информации - ақпарат жіберу
посылка перевода - аударым жіберу
посылка перевода по почте - аударымды пош та 
арқылы жіберу

посылка письма - хат салу
посылка подтверждения - растауды жіберу

посылка предложения на торги - сауда-саттыққа 
ұсыныс жіберу

посылка предупреждения - ескертпе жіберу
посыльный - шабарман (қор биржасында)
посыльный банка - банктің шабарманы
посыльный брокерской фирмы - брокерлік фирма-
ның шабарманы

посыльный в банке - банктегі шабарман
посягательство - қол сұғушылық
пот - тер (бағалы қағаздарды кепілді ету деген 
мағынада қолданылатын термин)

потенциал - əлеует (қайсыбір салада қолда бар қара-
жат тың, мүмкіндіктердің жиынтығы, мыс., қай-
сы бір елдің əскери əлеуеті - оның соғысты жүргізу 
үшін қажетті экономикалық, моральдық-саяси жəне 
əскери ресурстарының жиынтығы)

потенциал внешнеэкономический - сыртқы экономи-
калық əлеует

потенциал инвестиционный - инвестициялық əлеует
потенциал интеллектуальный - зияткерлік əлеует
потенциал коммерческий - коммерциялық əлеует
потенциал материальный - материалдық əлеует
потенциал научно-технический - ғылыми-техника-
лық əлеует

потенциал научный - ғылыми əлеует
потенциал страны - елдің əлеуеті
потенциал финансовый - қаржылық əлеует
потенциал экономический - экономикалық əлеует
потенциал экономического роста - экономи ка лық өсу 
əлеуеті

потенциальная инфляция - əлеуетті инфляция
потенциальная конкуренция - əлеуетті бəсеке
потенциальное обязательство - əлеуетті міндеттеме
потенци альное обязательство о рефинанси ровании - 
қайта қаржыландыру туралы əле уетті міндеттеме

потенциальность - əлеуеттілік
потенциальные возможности - əлеуетті мүм кіндіктер
потенциальные воз можности рынка - нарық тың 
əлеуетті мүмкіндіктері

потенциальные покупатели новых ценных бумаг и 
предполагаемых сумм покупок в течение перио-
да регистрации займа - жаңа бағалы қағаздар мен 
қарызды тіркеу кезеңі бойына сатып алудың болжал-
ды сомасын əлеуетті сатып алушылар

потенциальные резервы - əлеуетті сақтық қорлар 
потенциальный выпуск - əлеуетті шығарылым
потенциальный инве стор - əлеуетті инвестор
потенциальный клиент - əлеуетті клиент
потенциальный объект поглощения, которому 
не делалось предложений - ұсыныс жасалмаған 
əлеуетті жұтылу объектісі

потенциальный рынок - əлеуетті нарық, əлеуетті 
базар

потенциальный спрос - əлеуетті сұраныс
потен циальный член консорциума - кон сорциумның 
əлеуетті мүшесі
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потери - шығасы, ысырап (өндірістік ре сурс тардың 
қайтарымсыз, өнім алмай жұм сал ған, жалпы 
пайдаланылмаған, жұмыс істемей, қаңтарылып 
тұрған бөлігі)

потери бюджетные - бюджеттік шығасы
потери валюты - валюта шығасысы
потери на разнице валютных курсов - валюта 
бағамдарының айырмасындағы шығасы

потери от выпуска займа - қарызхат шығару дан бола-
тын шығасы

потери от из менения курса - бағамды өзгер туден бо-
латын 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 неиспользования альтернативных воз-
можностей вложения (капитала) - жұмсалымның 
(капиталдың) баламалы мүм кін дік терін пайдаланбау-
дан болатын ысырап

потери от порчи ценностей - құндылық тар дың 
бүлінуінен болатын ысырап 

потери по займу - қарыз бойынша шығасы
потери по ссудам - несие бойынша шығасы 
потери при невыполнении обязательств заемщиком 

- қарызгердің міндеттемені орындамауы кезіндегі 
шығасы

потери финансовые - қаржы шығасысы, қаржы 
ысырабы 

потерпевший двойной убы ток на операции с ценны-
ми бумага ми - бағалы қағаздармен жасалған опера-
цияда қос қайтара залал шегуші

потерпевший двойной убы ток на операции с ценны-
ми бумага ми при покупке и при продаже - сатып 
алу кезінде жəне сату кезінде бағалы қағаздармен 
жасалған операцияда екі қайтара залал шегуші

потеря валюты - валюта шығасысы
потеря денег - ақша шығасысы
потеря денежного залога, взноса или аванса - 
ақшалай кепілдің, жарнаның немесе аванстың 
(алғытөлемнің) шығасысы 

потеря денежного залога, взноса или аванса при 
невыполнении условий контракта - келісімшарт 
талаптары орындалмаған кезде ақшалай кепілдің, 
жарнаның немесе аванстың (алғытөлемнің) 
шығасысы 

потеря доверия - сенімді жоғалту
потеря заказа - тапсырыстан айырылу
потеря капитала - капитал шығасысы
потеря кредита - кредит шығасысы
потеря монетами стан дартной массы в результате 
износа в процессе обращения - айналыс үде рі-
сін де тозу салдарынан стандарттық салмақтағы 
мəнеттердің шығасысы

потеря права выкупа заложенного имущества 
- кепілге салынған мүліктің өтеуін төлеп алу 
құқығынан айрылу

потеря права выку па ипотеки - ипотеканы өтеуін 
төлеп алу құқығының шығасысы 

потеря права на ак ции при несвоевременной оплате 
подписки - жазылысты уақытылы төлемеген кезде 
акцияларға құқықтың шығасысы

потеря права на лицензию - лицензияға құқы ғынан 
айырылу

потеря процента при хранении наличных де-
нег - қолма-қол ақшаны сақтау кезінде пайыздың 
шығасысы

потеря процентов - пайыз шығасысы
потеря репутации - беделден айырылу, жақсы атақтан 
айырылу

потеря рынка - нарық шығасысы
потеря трудоспособности - еңбек ету қабі ле ті нен 
айырылу

потерявший за конную силу - заңды күшін жоғалтқан
потерявший силу опцион - мерзімі өткен опцион
потерянные деньги - жоғалған ақша
потерянный налоговый кредит - жоғалған салық 
несиесі

потерянный сертификат ценной бумаги - бағалы 
қағаздың жоғалған сертификаты

поток - ағын (1. өлшемді экономикалық шама; 2. белгілі 
бір уақыт кезеңі аралығында қозғалысқа түскен 
заттардың жиынтығы; 3. ақшалай қаражаттың 
тұрақты қозғалысы, түсімі)

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 капи тал да ры-
ның ағыны 

поток информации (информационный) - ақ парат 
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 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
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“потолок - “төбесі”, “жоғарғы шегі” (несиенің, 
пайыздық мөлшерлеменің ең жоғары шегі; банк 
клиентке заң бойынша бере алатын несиенің ең 
жоғарғы шегі)

потолок в налогообложении - салық салудағы 
жоғарғы шек

потолок заработной платы - жалақының жо ғарғы 
шегі

потолок инвестиций - инвестицияның жоғар ғы шегі
потолок количественный - мөлшерлік жоғарғы шек
потолок на банковские кредиты - банк кре ди тіне 
қойылған жоғарғы шек

потолок на кредиты - кредитке қойылған жо ғарғы 
шек

потолок на ставки по депозитам - депозиттер бо-
йынша мөлшерлемеге қойылатын жоғарғы шек

потолок нормы прибыли - пайда норма сы ның 
жоғарғы шегі

потолок оплаты труда - еңбекақының жоғар ғы шегі
“потолок / пол” соглашение - “жоғарғы шек / төменгі 
шек” келісімі

потолок процентной ставки - пайыздық мөл шер  леме-
нің жоғарғы шегі 

потолок процентной ставки, выплачиваемой 
банком владельцам депозитных счетов - банк 
депозиттік шоттарды иеленушіге тө лей тін пайыздық 
мөлшерлеменің жоғарғы шегі 

потолок розничных цен - бөлшек сауда баға сының 
жоғарғы шегі

“потолок” роста кредита - несиенің өсу “төбесі”, 
несиенің өсу “шегі”

“потолок” соглашение - “төбе” келісімі, “жоғарғы 
шек” келісімі

потолок ссуды - несиенің жоғарғы шегі
потолок цен - баға өсуінің жоғарғы шегі
поточный метод производства - тасқынды өндіріс 
əдісі

потребитель - тұтынушы (сатып алынған тауарды 
ақырғы пайдаланушы, яғни өнімді сатып алатын 
немесе тұтынатын тұлға)

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 платежеспособный - төлем төлеуге 
қабілетті тұтынушы

потребитель потенциальный - ықтимал тұтынушы / 
əлеуетті тұтынушы

потребительная стоимость - тұтыну құны
потребительская дебентура - тұтынушылар дебен-
турасы, тұтынушылық дебентура (қар жы мекемесі 
шығаратын инвестициялық құжат)

потре бительская денежная ссуда с разовым пога-
шением - біржолғы өтелетін тұ ты ну шы лық ақшалай 
несие

потребительская корзина - тұтынушылар себеті 
(адамның немесе отбасының айлық (жылдық) 
тұтынуының тұрпаттық деңгейі мен құрылымын 
сипаттайтын тауарлардың шамалық есептік жиы-
ны, сұрыпталымы) 

потребительская ссуда - тұтынушылық несие
потребительская ссуда с не фиксированной зара-
нее суммой - сомасы күні бұрын тия нақ тал маған 
тұтынушылық несие

потребительская стоимость золота - алтын ның 
тұтынушылық құны

потребительская финансовая компания - тұ тынушы 
қаржы компаниясы

потребительские вкусы - тұтынушылар тал ға мы, 
тұтынушылық талғам

потребительские облига ции - тұтынушылық облига-
циялар

потребительские ожидания - тұтынушылар болжамы
потребительские предпочтения - тұтыну шы лық 
артықшылық (сұраныстың бағадан тыс сипатта-
масы) 

потребительские расходы населения - ха лық  тың 
тұтыну шығыны

потребительские свойства продукции - өнім нің 
тұтынылу қасиеті

потребительские свойства товара - тауардың 
тұтынылу қасиеті

потребительские услуги - көрсетілетін тұ ты нушылық 
қызметтер

потребительский бюджет - тұтынушылық бюджет, 
тұтынушылар бюджеті (отбасының бюджеті оның 
белгілі бір уақыт кезеңіндегі, көбінесе бір айдағы 
жəне бір жылдағы кірісі мен шығысының кестесі)

потребительский заем - тұтынушылық қарыз
потребительский кредит - тұтыну кредиті, 
тұтынушылық кредит (1. тұтынуға ба ғыт тал ған 
операцияларды несиелендіруге ма ман дан ған банк; 
2. жекеше тұлғаға же ке ба сы лық сатып алуға не 
қызметтер көр сетуге төлеу үшін берілетін дербес 
кредит)

потребитель ский кредит с погашением в рас срочку 
- мəулеттік өтелетін тұтыну шы лық кредит

потребительский минимальный бюджет семьи - 
отбасының ең аз тұтыну бюджеті

потребительский рациональный бюджет - оңтайлы 
тұтыну бюджеті

потребительский рынок - тұтынушылар на ры ғы
потребительский товар - тұтынушылар та уа ры 

(сатып алушылар күнделікті тұтыну үшін сатып 
алатын материалдық өнімдер)

потребительский товар длительного пользования - 
ұзақ пайдаланылатын тұтынушы тауары

потребительское кредитование - тұтыну шы лық 
несиелендіру
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потребительское общество - тұтынушылар қоғамы
потребительское поведение - тұтынушы қылығы
потребительское право - тұтынушы құқығы
потребительское равновесие - тұтынушы лар дың 
тепе-теңдігі

потребительство - тұтынушылық
потребление - тұтыну (1. өнімді, заттарды, игілік тер-
ді, тауарларды, көр се ті ле тін қыз мет терді қа жет-
ті лік ті қа на ғат тан ды ру мақ сатымен пайдалану, 
қолдану; 2. жалпы экономикадағы тұтынудың 
толық көлемі, яғни тұтыну шығынының көлемі)

потребление государственное - мемлекеттік тұтыну
потребление золота - алтынды тұтыну
потребление инвестиционных товаров - ин вес тиция-
лық тауарларды тұтыну 

потребление на душу населения - халықтың жан ба-
сына шаққандағы тұтыну

потребление ограниченное - шектеулі тұтыну
потребление основного капитала - негізгі капиталды 
тұтыну

потребление, финансируемое за счет кредита - кре-
дит есебінен қаржыландырылатын тұтыну

потребляемая доля прироста дохода - табыс өсімінің 
тұтынылатын үлесі

потребности / потребность - қажеттілік, қажетсіну 
(жеке адамның мəдени деңгейіне, жеке басына 
сəйкес айрықша нысанға ие болған мұқтаждық)

потребности в долгосрочном кредите на капиталь-
ное строительство - күрделі құрылысқа арналған 
ұзақ мерзімді несиені қажетсіну

потребности в импорте - импортты қажетсіну
потребности в информации - ақпаратты қажетсіну
потребности в капитале - капиталды қажет сіну
потребности в кредите - кредитті қажетсіну
потребности в кредитовании - несиелендіруді 
қажетсіну

потребности духовные - рухани қажеттілік
потребности жизненные - өмірлік қажеттілік
потребности инвестиционные - инвестиция лық 
қажеттілік

потребности интеллектуальные - зиялылық 
қажеттілік

потребности насыщаемые - тойымды қажет тілік
потребности ненасыщаемые - тойымсыз қа жеттілік
потребности неудовлетворенные - қанағат тан дырыл-
маған қажеттілік

потребности общественные - қоғамдық қа жет тілік
потребности плановые - жоспарлық қа жет тілік
потребности потенциальные - ықтимал қа жеттілік
потребности потребительские - тұтыну шы лық 
қажеттілік

потребности производственные - өндірістік 
қажеттілік

потребности социальные - əлеуметтік қа жет тілік
потребности экономические - экономикалық 
қажеттілік

потребности экспортные - экспорттық қа жет тілік 

потребность в деньгах - ақшаны қажетсіну
потреб ность в деньгах для совершения сде лок - 
мəміле жасасу үшін ақшаны қажетсіну

потребность в за емном капитале - қарыз капиталын 
қажетсіну

потребность в заимствованиях - өзара қа рыз ды 
қажетсіну

потребность в капи тале - капиталды қа жет сі ну
пот ребность в кредитах для обслужива ния долга - 
борышқа қызмет көрсету үшін кредитті қажетсіну

потребность в кредите - кредитті қажетсіну, кредитке 
қажеттілік

потребность в кредитовании - несиелендіруді 
қажетсіну

потребность в крупном займе - ірі қарызды қажетсіну
потребность в средствах - қаражатты қа жет сіну
потребность в субсидии - жəрдемқаржыны қа жетсіну
потребность в услугах - көрсетілетін қыз мет терді 
қажетсіну

потребность в фи нансировании - қар жы лан ды руды 
қажетсіну

потребность годовая - жылдық қажеттілік
по требность государственного сектора в заемных 
средствах - мемлекеттік сектордың қа рыз қаражатын 
қажетсінуі (Ұлыбритания)

потребность ежегодная - жыл сайынғы қа жет тілік
потребность ежемесячная - ай сайынғы қа жет тілік
потребность месячная - айлық қажеттілік
потребность непокрытая - өтелмеген қа жет ті лік
потребность рынка - нарықтың қажеттілігі
потребность центрального прави тельства в заем-
ных средствах - орталық үкіметтің қарыз қаражатын 
қажетсінуі

потребность част ного сектора в кредитах - жекеше 
сектордың кредитті қажетсінуі

потребовать отчет - есептемені талап ету
потрясение - сілкініс (экономикаға күшті ықпал жа-
сайтын, ахуалды елеулі түрде өзгертетін оқиғалар)

потрясения денежной системы - ақша жүйе сінің 
сілкінісі

похищение имущества - мүлікті ұрлау
почасовая заработная плата - сағаттық жалақы, 
сағатына төленетін жалақы 

почасовая оплата труда - сағаттық еңбекақы, 
сағатына төленетін еңбекақы

почта электронная - электронды пошта
почти деньги - ақша дерлік, ақша сыңайлы (1. кейбір 
борыштарды төлеу үшін пай да ла ну ға болатын еркін 
айналыстағы өтімді актив; 2. ел азаматтарының 
шетел валюталары түріндегі мерзімді жəне айыр-
бас са лымдарынан құралған мəнет, ақша жиыны)

почтовая марка - пошта маркасы
почтовая монета - пошта мəнеті
почтовая система жиросчетов - пошталық жирошот-
тар жүйесі

почтово-сберегательные банки - пошта-жинақ 
банкілері
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почтовые отправления - пошта жөнелтімдері
почтовые тарифы - пошта тарифтері
почтовый денежный перевод - пошта арқылы ақша-
лай аударым 

почтовый депозит - пошта депозиті
почтовый опрос - пошталық сауалдама
почтовый сбор за международные отправления - 
халықаралық жөнелтілімдер үшін төленетін пошта 
алымы

почтовый чек - пошта чегі (пошта чегі ар қы лы 
төленетін қолма-қол ақшасыз төлемақы)

почтовый ящик - пошта жəшігі (тия нақ тал ған ак-
тивтер сомасы, меншікті атауы жоқ, кейде қор 
биржасында тіркелмеген компания) 

пошлина - баж, баж алымы (бір-бірімен жəне мем ле-
кет тік органдармен арнаулы қатынастарға түс кен 
жеке жəне заңды тұлғалардан алынатын мем ле кет-
тік салықтар мен алымдардың ерекше түрі)

пошлина ад валорем - ад валорем бажы (құн дық та-
риф - салық салынатын тауардың бағасына пайыз 
ретінде айқындалатын баж 

пошлина адвалорная - адвалорлық баж
пошлина за услуги нотариальных органов - нота-
риалдық органдардың қызметтері үшін төленетін 
баж

пошлина золотая - алтын бажы
пошлина импортная - импорттық баж (мемлекет 
шеттен əкелінетін тауарларға салатын салық 
түріндегі төлем)

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 - қам қор шы лық ты 
баж

пошлина фиксированная - тіркелген баж
пошлина фискальная - қазыналық баж
пошлина экспортная - экспорттық баж 
пошлинные марки - баж маркалары
пошлинный сбор - баж алымы
поштучный учет - даналап есептеу
поэтапное акционирование с использованием кон-
трактных и арендных отношений - келісімшарттық 
жəне жалгерлік қа ты нас тар ды пайдаланып кезең-
кезеңмен акционерлеу

поэтапное распределение заказов - тапсырыстарды 
кезең-кезеңімен бөлу

поэтапное распределение капиталовложений 
- күрделі қаржы жұмсалымын кезең-ке зе ңі мен 
үлестіру

поясная система оплаты - белдеулік ақы тө леу 
жүйесі, аймақтық ақы төлеу жүйесі

поясная цена - белдеулік баға
пояснение - түсініктеме (түсіндіруші ескертпе, 
түсіндіру)

пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах - бух гал тер лік теңгерімге 
жəне қаржы нəтижелері туралы есептемеге 
түсініктеме

поясной тариф - белдеулік тариф, аймақтық тариф
права - құқықтар (бірдеңені істеудің заңмен қор-
ғалатын мүмкіндігі; бірдеңе жасау мүмкіндігі)

права акционеров - акционерлердің құ қық та ры (жай 
акция иелерінің заң жүзінде бел гі лен ген құқықтары)

права аудиторов - аудиторлардың құқықтары
права вкладчика товарищества на вере - се нім ге 
негізделген серіктестік са лым шы сы ның құқықтары

права вкладчиков - салымшылардың құ қық тары
права гражданские - азаматтық құқықтар 
права заимствования - өзара қарыз беру құ қық тары
права и обязанности - құқықтар мен мін дет тер
права и обязанности управляющей компании 
первого инвестиционного фонда - бірінші 
инвестициялық қордың басқарушы компаниясының 
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 тө леу ші нің 
құқықтары

права неограниченные - шектеусіз құқықтар
права органов налоговой службы - салық қызметі 
органдарының құқықтары

права основные - негізгі құқықтар
права посредника - делдалдың құқықтары
права потребителей - тұтынушылардың құ қықтары
права предпринимателя - кəсіпкердің құ қық тары
права принципала - принципал құқықтары
права ссудодателя - несие берушінің құқықтары
права субъектов управления - басқару субъ ек тісінің 
құқықтары

права участника полного товарищества - то лымды 
серіктестікке қатысушының құ қық та ры

права участников хозяйственного товарищества 
(общества) - шаруашылық се рік тес ті гі не (қоғамына) 
қатысушылардың құ қық тары

права человека - адам құқықтары, адам қа қы лары
права членов ассоциаций и союзов юридиче-
ских лиц - заңды тұлғалар қауым дас тық та ры мен 
одақтары мүшелерінің құқықтары

права юридического лица - заңи тұлғаның  
құқықтары
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правдивая информация - шыншыл ақпарат, ақиқат 
ақпарат 

правдивое и беспристрастное представление - шын-
шыл жəне риясыз таныстыру

правила - ережелер (1. жоғары деңгейдегі бас қа-
ру органдары төменгі деңгейдегі органдар үшін 
белгілейтін міндеттердің тұ жы рым дал ған ұйым-
дық нысандары; 2. адамдардың белгілі бір күш-жігер 
жұм са уына кепілдік беретін, орындалуға тиіс та-
лап тар дың жиынтығы)

правила административные - əкімшілік ережелер
правила акцизные - акциздік ережелер
правила арбитража - арбитраж ережелері
правила аттестации - аттестаттау ережелері
правила аудита - аудит ережелері
правила аудиторской деятельности - ауди тор лық 
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 - бух гал терлік 
есеп беру ережелері

правила ведения кассовых операций - кас салық опе-
рацияларды жүргізу ережелері

правила внутреннего трудового распорядка - ішкі 
еңбек тəртібі ережелері

правила выдачи патентов - патент беру ережелері
правила диверсификации рисков - тəуе кел дерді 
əртараптандыру ережелері

правила инвентарные - түгендемелік ережелер
правила инкассации - инкассолау ережелері
правила конкуренции - бəсеке ережелері (шектелмелі 
іскерлік тəжірибені бақылау жəне бəсекені қорғау 
жөніндегі келісілген халықаралық нормалар) 

правила кредитования -несиелендіру ере желері
правила международные - халықаралық ережелер
правила налогового учета - салық есебінің ережелері
правила объявления банкротства - банкрот тықты 
жариялау ережелері

правила оформления кредита - кредитті ре сім деу 
ережелері

правила охраны труда - еңбекті қорғау ере желері
правила передачи ценных бумаг нью-йоркской 
фондовой биржи - Нью-Йорктегі қор биржасының 
бағалы қағаздарын беру ережелері

правила поведения выборочного наблюдения - 
іріктеп қадағалау тəртібінің ережелері

правила подачи заказов - тапсырыс беру ере желері
правила пользования - пайдалану ережелері
правила предоставления ссуд - несие беру ережелері
правила приемки - қабылдау ережелері
правила применения - қолдану ережелері

правила противопожарные - өрттен сақтану 
ережелері

правила санитарные - санитариялық ережелер
правила составления и исполнения государственно-
го бюджета - мемлекеттік бюджеттің əзірленуі мен 
атқарылуы ережелері

правила стандартов бухгалтерского учета и отчет-
ности - бухгалтерлік есеп пен есептеме стандарт-
тарының ережелері

правила страхования - сақтандыру ережелері
правила структуризации баланса - теңгерімді 
құрылымдау ережелері

правила таможенно-валютные - кедендік-валюталық 
ережелер

правила таможенного контроля - кедендік бақылау 
ережелері

правила таможенные - кеден ережелері
правила тарифные - тарифтік ережелер
правила техники безопасности - қауіпсіздік техника-
сы 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

правила, установленные законом - заңмен белгілен-
ген ережелер 

правила-акты - актілер-ережелер
правило “48 часов” - “48 сағат” ережесі (“шартта-
ры кейін жарияланатын”мəміле тақырыбы болып 
табылатын пул туралы ақпарат алу мерзімін 
белгілейтін ереже) 

правило “знай своего клиента” - “өз клиентіңді біл” 
ережесі

правило “один голос - одна акция” - “бір акция - бір 
дауыс” ережесі 

правило 20%” - “20% ережесі” (банк кредитін алғысы 
келетін клиент шотта талап етілетін соманың 
кемінде 20%-ы мөлшеріндегі орташа қалдықты 
қолдауға міндетті болатын шарт)

правило 394 - 394 ереже (Нью-Йорк қор биржасының 
ережесі, ол бойынша барлық мəміле мамандар 
арқылы жасалуға тиіс, қазіргі кезде күші жойылған)

правило 396 - 396 ереже (Нью-Йорк қор бир жа -
сы  ның ережесі, ол бойынша тоғыз жəне одан аз 
облигацияға берілген бұйрықтар тəуір ұсы ныс тар-
ды іздестіру үшін сауда құжырасында бір сағат 
бойына болуға тиіс)
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правило 405 - 405 ереже (Нью-Йорк қор бир жа сы  ның 
биржашылардың клиенттермен өзара қа ты на сы-
ның əдебі туралы ережесі) 

правило 415 - 415 ереже (АҚШ-тың Бағалы қағаздар 
мен биржалар жөніндегі комиссиясының ережесі, ол 
корпорациялардың алдын ала ескерту жасамай ак-
циялар шығаруына мүмкіндік береді)

правило 500 дол ларов - 500 доллар ережесі (кредитке 
акциялар сатып алу кезінде клиент  тің шотында 
500 доллардан кем бол ған жағ дай да шара қол дан бау-
ға мүм кін дік береді)

Правило 7 - 7-ші Ереже
Правило 72-х - 72-ші Ереже
Правило 78-х - 78-ші Ереже
Правило 9 - 9-шы Ереже
Правило D - D Ережесі (АҚШ-тың Фе де рал дық 
сақтық қор жүйесіне мүше банктердің операцияла-
рын реттейді)

Правило F - F Ережесі
Правило G - G ереже (АҚШ-тың Федералдық сақтық 
қор жүйесі басқарушылары Ке ңе сі нің өкімі, бағалы 
қағаздар сатып алу үшін жеке тұлғаларға несие 
беруді реттейді)

Правило J - J Ережесі
Правило L - L Ережесі
правило Q - Q ережесі (АҚШ-тың Фе де рал дық 
сақтық қор жүйесі басқарушылары Ке ңе сі нің өкімі, 
депозиттер бойынша па йыз дық мөлшерлемені 
белгілейді, қазіргі кезде қолданылмайды)

правило U - U ережесі (АҚШ-тың Фе де рал дық 
сақтық қор жүйесі басқарушылары Ке ңе сінің өкімі, 
банктердің клиенттерге бағалы қағаздар сатып 
алуға беретін кре дит тің шегін реттейді)

правило Z - Z ережесі (АҚШ-тың Федералдық сақтық 
қор жүйесі басқарушылары Ке ңе сі нің өкімі, тұтыну 
кредитін алуға өтініш жа са ған кез келген клиент 
оның құны туралы толық та рас ақпарат алуын та-
лап етеді)

Правило А - А ережесі (1. бағалы қағаздар дың азда-
ған шығарылымын тіркеу ережесі; 2. АҚШ-тың 
Федералдық сақтық қор жүйесі басқарушылары 
Кеңесінің сақтық қор банктерінің коммерциялық 
банктерге кредит беруі туралы өкімі)

Правило Бернарда - Бернард Ережесі
Правило В - В Ережесі
правило двадцати процентов - жиырма пайыз ережесі 

(несие сомасының 20%-ын банк шотында сақтау 
туралы)

правило девяти облигаций - тоғыз облигация ережесі
правило девяти облига ций на Нью-Йоркской фон-
довой бирже - Нью-Йорк қор бир жа сын дағы тоғыз 
облигация ережесі (майда инвесторларға көмек 
ретінде)

правило денежное - ақша ережесі
правило десяти процен тов - он пайыз ережесі (бір 
қарызгерге банк капиталының 10%-ынан асатын 
сомаға несие беруге тыйым салады)

Правило Е - Е Ережесі
правило икс-процента - икс-пайыз ережесі
правило исполнения приказа брокеру по самым вы-
годным для клиента ценам - брокерге клиент үшін 
ең тиімді баға бойынша деген бұйрықты орындау 
ережесі

правило Комиссии по ценным бумагам и биржам 
США - АҚШ-тың Бағалы қағаздар мен биржалар 
жөніндегі комиссиясының ережесі (ол бойынша 
қысқа сату тек жағ даят көтерілгенде ғана іске 
асырылуға тиіс)

правило конку рентных торгов - бəсеке сауда-саттық 
ережесі (АҚШ-тың Бағалы қағаздар мен биржалар 
жөніндегі комиссиясы қолданады)

правило М - М ережесі (еуродоллардың американ 
банктері арқылы ағылып келуін реттейді)

правило максимизации полезности - пайда лылықты 
барынша көбейту ережесі

правило максимизации прибыли - пайданы барынша 
көбейту ережесі 

правило монетарное - монетарлық ереже, мəнетшіл-
дік ереже

Правило Н - Н Ережесі
Правило О - О Ережесі
правило обяза тельного депонирования - міндетті 
түрде депозиттеу ережесі

правило, обязываю щее заемщика полностью пога-
шать краткосрочную задолженность банку в кон-
це года - қарызгерді банкке қысқа мерзімді берешекті 
жылдың аяғында толық өтеуге міндеттейтін ереже 

правило, определяющее круг ценных бумаг, с ко-
торыми проводит операции Банк Англии - Ан-
глия Банкі операциялар жүргізетін ба ға лы қағаздар 
шеңберін айқындайтын ереже

правило оценки инвестиций в основной и оборот-
ный капитал - негізгі жəне айналым капиталына 
салынған инвестицияны бағалау ережесі 

Правило Палмера - Палмер Ережесі 
правило, по которо му потери от продажи акций 
не считаются убытками при налогообложении, 
если равная сумма ценных бумаг была куплена 
в течение 30 дней после продажи - егер бағалы 
қағаздардың тең сомасы сатылғаннан кейін 30 күн 
ішінде сатып алынған болса, акцияларды сатудан 
болған шығасы салық салу кезінде залал болып 
есептелмейтін ереже

правило получения займа - қарыз алу ережесі
правило поставки на третий день - үшінші күні 
жеткізу ережесі

правило постоянного роста денежной массы - ақша 
жиынының ұдайы өсу ережесі

правило пропорциональности - үйлесімділік ережесі
правило против на копления - қорлануға қарсы ереже
правило пяти процен тов - бес пайыз ережесі (бағалы 
қағаздарды қайта сату кезінде бағаның үстемесі 
5%-дан аспауға тиіс)
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правило расчета ежемесяч ного платежа по ссуде в 
рассрочку - мəулеттік несие бойынша ай сайынғы 
төлем есептеу ережесі

Правило С - С ережесі
правило, со гласно которому доходы от профинанси-
рованного с помощью облига ций местных властей 
проекта дол жны превышать все расходы по экс-
плуатации объекта и обслуживанию долга на 20% 
- жергілікті өкімет орындары облигацияларының 
көмегімен қар жы лан ды рыл ған жобадан алынған 
табыс объектіні пайдалану жəне борышқа қызмет 
көрсету бойынша жұмсалған барлық шығыстың 
20%-ынан аспауы тиіс болатын ереже

правило, согласно которо му сделки за свой счет не 
должны проводиться на верхней ступеньке бир-
жевого круга - өз есебінен жасалатын мəміле биржа 
шеңберінің жо ғар ғы сатысында жүргізілмеуге тиіс 
болатын ереже (Чикаго тауар биржасында)

Правило США - АҚШ Ережесі
правило Т - Т ережесі (АҚШ-тың Федералдық 
сақтық қор жүйесі басқарушылары Ке ңе сі нің өкімі, 
биржашылардың клиенттерге ба ғалы қағаздар са-
тып алу үшін беретін кре дитінің шегін реттейді)

Правило У - У Ережесі
правильно оформленные и поставленные в соот-
ветствии с требованиями ценные бумаги в хоро-
шем состоянии - дұрыс ресімделген жəне талаптарға 
сəйкес жақсы жағдайда қойылған бағалы қағаздар

правильность - дұрыстық 
правильность документов - құжаттардың дұрыстығы
правильность записей - жазбалардың дұрыс тығы
правильность начисления налогов - салық 
төлемдерін есептеудің дұрыстығы 

правильность платежа - төлемдердің дұрыс тығы
правильность чека - чектің дұрыстығы
правительственная комиссия, созданная для пере-
смотра условий долга - борыштың шарттарын қайта 
қарау үшін құрылған үкімет комиссиясы

Правительственная националь ная ипотечная 
ассоциация - Үкіметтің ұлттық ипотекалық 
қауымдастығы

правитель ственная облигация - үкімет облигациясы
правительственная облига ция с государственной 
гарантией - мемлекеттік кепілдіктегі үкімет облига-
циясы

правительственная облигация, принимаемая в 
уплату налогов - салықтарды төлеуге қабылданатын 
үкімет облигациясы

правительственная программа - үкімет бағдар ла-
масы

правительственная субсидия - үкіметтің демеуқар-
жысы

правительственная ценная бумага - үкімет тің бағалы 
қағазы

правительственное управление бухгалтерских 
стандартов - бухгалтерлік стандарттарды үкіметтің 
басқаруы

правитель ственное финансирование - үкі меттің 
қаржыландыруы

правительственные бумаги - үкімет қа ғаз да ры 
(1. АҚШ-та үкімет шығаратын бағалы қағаздар; 
2. федералдық агенттіктердің борышқорлық 
міндеттемелері)

правительственные денеж ные средства - үкіметтің 
ақшалай қаражаты

правительственные депо зиты - үкімет депозиттері
правительствен ные капиталовложения - үкіметтің 
күрделі жұмсалымы

правительственные облигации - үкімет облигация-
лары

правительственные обли гации и ценные бумаги с 
государственной гарантией - үкіметтің облигация-
лары жəне мемлекеттік кепілдіктегі бағалы қағаздар 
(Ұлыбритания)

правительственные облигации с плавающей 
процентной ставкой - пайыздық мөлшерлемесі 
құбылмалы үкімет облигациялары (Ұлыбритания)

правительственные обязательства - үкімет міндет те-
мелері

правитель ственные обязательства, не обра-
щающиеся на рынке ценных бумаг - бағалы 
қағаз дар нарығында айналысқа түспейтін үкімет 
міндеттемелері

правительственные перестраховочные пулы - 
үкіметтің қайта сақтандыру пулдары

правительственные сбере жения - үкіметтің жинақ 
ақшасы

правитель ственные счета - үкімет шоттары
правительственные фи нансовые ресурсы - үкіметтің 
қаржы ресурстары

правительственные ценные бумаги - үкі мет тің 
бағалы қағаздары

правительственный депозитарий - үкімет депози-
тарийі

правительственный долг - үкімет борышы 
(республиканың ішкі жəне шетелдік несиегерлер 
алдындағы міндеттемесі) 

правительственный кредит - үкімет кредиті
правительствен ный финансовый фонд - үкіметтің 
қаржы қоры

правительствен ный фонд - үкімет қоры
правительственный чек - үкімет чегі
правительство - үкімет (құқықты мемлекетте ат қа-
ру шы билік органы, қоғамның мүдделерін заңға сəй-
кес жəне парламенттің бақылауымен жүзеге асыра-
ды, министрлер кеңесі немесе кабинеті аталады)

правление - басқарма (акционерлік құқық бойынша 
акционерлік қоғамның алқалы ат қа ру шы органы)

правление акционерного общества - ак цио нер лік 
қоғам басқармасы

правление банка - банк басқармасы (банк тің ағым да-
ғы істерін басқару үшін ак цио нер лер дің жалпы жи-
налысында сайланатын банкті басқарудың алқалы 
жоғары органы)
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правление или совет директоров - басқарма немесе 
директорлар кеңесі

правление конторы банка - банк кеңсесінің 
басқармасы

правление Лондонской фондовой биржи - Лондон 
қор биржасының басқармасы

Правление си стемы федеральных банков по кре-
дитованию жилищного строительства - тұрғын 
үй құрылысын несиелендіру жөніндегі федералдық 
банк тер жүйесінің басқармасы (АҚШ)

правление счетных принципов - шот қағи да ты 
басқармасы

правление фондо вой биржи - қор биржасы ның 
басқармасы

право - құқық (1. қоғамдық қатынастардың заңи 
тəртіптемесін қамтамасыз ететін мəжбүрлеу 
күшімен қорғалатын жалпыға бірдей міндетті 
əлеуметтік нормалар жү йе сі; 2. мемлекет пен 
заңнан жоғары тұр ған қоғамның өзін-өзі ұйым-
дас ты ру нысаны ретіндегі мемлекеттің əділ 
талабын қорғайтын айрықша құқық; 3. тиіс ті 
заңнамалық нысандағы əлеуметтік рет те уіш-
тер дің жиынтығы; 4. заңмен қор ға ла тын бірдеңе 
істеу мүмкіндігі; 5. қайсыбір жолмен əрекет 
ету мүмкіндігі; 6. басқа тұл ға ның не ұйымның 
билігіндегі активтерге құ қық; 7. қайтыс болған 
адамның барлық мүл кі не не мүлкінің бір бөлігіне 
құқық; 8. полис иесінің сақтандыру компаниясынан 
сақ тан ды ру полисіндегі шарттарға сəйкес залалды 
не зиянды өтеуін талап етуі)

право “пять и пять” - “бес те бес” құқығы (сенім 
қорына мүлік алған тұлғаның жыл сайын не 
5000 доллардан не əр жылдың аяғында сенім қоры 
құнының 5%-ынан асып түсуді көрсетуге жалпы 
құқығы)

право акции на несколько голосов - бірнеше дауысқа 
ие акция құқығы

право акционера - акционер құқығы
право акционера взаимного фонда обменять ак-
ции на акции другого фонда - өзара қа рыз қоры 
акционерінің акцияларды басқа қор дың акцияларына 
айырбастау құқығы

право акционера на покупку ак ций из но вых вы-
пусков на льготных условиях - ак  цио  нер  дің жаңа 
шығарылымдардан акцияларды жеңілдікті шартпен 
сатып алуға құ қы ғы

право акционерное - акционерлік құқық
право аннулирования - күшін жою құқығы
право аннулирования контракта - келісім шарт тың 
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

право банка арестовать депозиты заемщика для по-
гашения просроченного кредита - банктің мерзімі 
өткен несие үшін қа рыз гер дің депозитіне тыйым 
салу құқығы

право банка голосовать по помещенным в него 
акциям клиентов - клиенттердің банкіге орналас-
ты рыл ған акциялары бойынша оның дауыс беру 
құқығы

право банк нотной эмиссии - банкноттық эмиссия 
құқығы

право банковское - банк құқығы (елдің ком мер-
ция лық банктері мен ұлттық (орталық) банкінің 
қызметімен байланысты туындайтын қоғамдық 
қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың 
сала аралық кешені)

право безусловного приоритета - сөзсіз ба сым дық 
құқығы

право бесспорное - даусыз құқық
право более раннего пла тежа - неғұрлым ерте төлем 
құқығы

право брокера на полис - делдалдың полиске құқығы
право брокера прово дить некоторые операции без 
консультаций с клиентом - брокердің кейбір опера-
цияларды клиентпен кеңеспей жүргізу құқығы

право бюджетное - бюджеттік құқық (қаржы құқы-
ғы ның елдің бюджеттік құрылымын айқын дай тын 
жəне бюджеттік жүйенің түрлі буындарында шо-
ғыр ла на тын ақ ша лай қаражат қорларын жа сақ тау 
мен қорландыру жөніндегі қоғамдық қа ты нас тар ды 
реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығын 
қамтитын бөлігі) 

право вдовца на имущество умершей жены - жесір 
еркектің қайтыс болған əйелінің мүлкіне құқығы

право вексельное - вексельдік құқық (өз де рі нің мін-
дет те мелерін вексельдің кө ме гі мен ре  сім  де ген тұл-
ға лар арасындағы қа ты нас тар ды реттейтін нор-
ма лар дың жиын ты ғы)

право вето - тыйым салу құқығы (мемлекет басшы сы-
ның парламент қабылдаған заңға қол қоюдан жəне 
қолданысқа енгізуден бас тартуы)

право вещное - затқа құқық (мүліктік қа ты нас тар ды, 
мүлікке құқықты реттейтін құ қық тық нормалар)

право взаимозачета - өзара есеп айырысу құқығы
право взыски вать долги - борышты өндіріп алу 
құқығы

право владельца облига ции предъявить ее до срока 
погаше ния - облигация иесінің оны өтеу мерзімінен 
бұрын ұсыну құқығы

право владения - иелену құқығы (зат иелену жəне 
оны өзінің меншікті иелігінде ұстау жөнінде заң 
беретін мүмкіндік)

право владения акци ями - акцияларды иелену 
құқығы
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право владения недвижимостью - жылжымайтын 
мүлікті иелену құқығы

право возврата - қайтару құқығы
право возвращения заложенной собственнос ти 
при уплате долга - борышты төлеу ке зін де кепілге 
салынған меншікті қайтару құқығы

право востребования облига ции до срока погаше-
ния - облигацияны өтеу мерзімінен бұрын талап ету 
құқығы

право временного пользования - уақытша пайдалану 
құқығы

право вступления - кіру құқығы (жылжымайтын 
мүлік иесінің не оның рұқсатын алған өзге тұлғаның 
жылжымайтын мү лік тің аумағына кедергісіз кіру, 
онда болу не тұру құқығы)

право выбора - таңдау құқығы 
право выбора под писки - жазылысты таңдау құқығы
право выживания - тірі қалу құқығы, өмір сүру 
құқығы, тіршілік ету құқығы, күн көру құқығы 
(меншік иеленушінің бірінің екінші иеленуші қайтыс 
болған жағдайда осы мүлікті иеленуіне мүмкіндік 
беретін құқық)

право выкупа - өтеуін төлеп алу құқығы, сатып алу 
құқығы

право выкупа заложенного имущества - ке піл ге 
салынған мүлікті өтеуін төлеп алу құқығы

право выкупа удержанного кредитором имущества 
- несиегер ұстап қалған мүлікті өтеуін төлеп алу 
құқығы

право выкупа цен ной бумаги - бағалы қа ғаз ды өтеуін 
төлеп алу (сатып алу) құқығы

право выписки векселей - вексельдерді жаздырып 
алу құқығы

право выписки вексе лей в пределах установленной 
суммы - вексельдерді бел гі лен ген сома шегінде жаз-
дырып алу құқығы 

право выпуска банкнот - банкноттар шығару құқығы
право выпуска ценных бумаг - бағалы қағаз дар 
шығару құқығы

право выхода - шығу құқығы
право выхода из консорциума - консорциумнан 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 акци ям - акциялар бойынша дауыс 
құқығы 

право голосовать от имени акционера - ак ционердің 
атынан дауыс беру құқығы

право государства на чеканку монеты - мем лекеттің 
мəнет шекуге құқығы

право государственное - мемлекеттік құкық (мем-
ле кет тің əлеуметтік-экономикалық, саяси жəне 
ау мақ тық құрылым не гіз де рін реттейтін, аза мат -
тар дың бос тан ды ғы ның негізгі құқықтарын баян ды 

ете  тін, мемлекеттің мемлекеттік билік ор ган да ры-
ның жүйесін белгілейтін саласы) 

право государственной собственности - мем лекеттік 
меншік құқығы

право граждан на государственное пенсионное обес-
печение - азаматтардың мемлекеттік зейнетақымен 
қамсыздандырылу құқығы 

право граждан на дополнительное добровольное 
пенсионное обеспечение - аза мат тар дың қосымша 
ерікті зейнетақымен қам сыз дан дырылу құқығы

право граждан на наследование накопления в 
государственных и негосударственных нако-
пительных пенсионных фондах - аза мат тар дың 
мемлекеттік жəне бей мем ле кет тік жи нақ тау шы 
зейнетақы қор ла рын дағы қор ла ным ды мұралану 
құқығы

право граждан на пенсионное обеспечение - азамат-
тардың зейнетақымен қам сыз дан ды ры лу құқығы 

право гражданское - азаматтық құқық (мү лік тік жəне 
онымен байланысты беймүліктік қатынастарды 
реттейтін нормалардың жүйесі)

право давности - мерзімнің ескіруі құқығы, қуыну 
құқығы, көнелік құқығы (белгілі бір құқықтардың, 
құжаттардың, та лап тар дың қолданылу мерзімінің 
шектелуі; үздіксіз иеленуге негізделген меншік 
құқығы немесе меншік құқығын алу тəсілі)

право деловое - іскерлік құқық (кəсіпкерлік қызметті 
реттеумен байланысты түрлі құқықтық институ-
таттарды практикалық мақсатта біріктіру үшін 
қолданылатын термин)

право держателя акций на несколько голосов - 
акцияларды ұстаушының бірнеше да уыс қа құқығы

право досрочного выкупа ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды мерзімінен бұрын сатып алу құқығы

право заемщика на досрочное погашение облига-
ций через определенный промежуток времени 
после их выпуска - қарызгердің облигациялар 
шығарылғаннан кейін белгілі бір уақыт аралығында 
оларды мерзімінен бұрын өтеуге құқығы

право законное - заңды құқық
право закупки - толайым сатып алу құқығы
право залоговое - кепілзатқа құқық (бо рыш қор 
кепілзатпен қамтамасыз етілген мін дет те мені 
орын да маған жағдайда не сие гер дің кінəрат-
талапты кепілге салынған мү лік тің құнынан алуы 
құқығы)

право изъятия из обращения - айналыстан алу 
құқығы

право изымать акции - акцияларды өндіріп алу 
құқығы

право имущественное - мүлікке құқық, мү лік тік 
құқық (мүліктің жеке жəне заңды тұл ғаларға тие-
сі лі гін баянды ететін, рет тей тін жəне қор ғай тын 
құқықтық нор ма лар дың жиынтығы)

право исключительное - айрықша құқық
право коллизионное - қайшылықты құқық
право коммерческое - коммерциялық құқық
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право конверсии - айырбастау құқығы
право конверсии об лигаций в акции - облигациялар-
ды акцияларға айырбастау құқығы

право конвертирования - айырбастау құ қы ғы 
(айыр басталатын облигацияларды (бо рыш қор лық 
міндеттемелерді) белгілі бір ак цио нер лік қоғамның 
акцияларына айырбастау құқығы)

право конституционное - конституциялық құқық 
(мемлекеттік билік институттарын ұйымдастыру 
қағидаттары мен атқарымы тəртібі, азамат тар-
дың құқықтық жағдайы мен олардың мемлекетпен 
өзара қатынасы құқықтық реттеу тақырыбы бо-
лып табылатын құқық саласы) 

право континентальное - континенталдық құқық 
(шарттық қатынастарды да рет тей тін аза мат-
тық құқықтық жүйесін құ рай тын заңдар жинағы, 
роман-герман құ қық тық жүйесінің бірқатар 
елдерінде қабылданған)

право контроля - бақылау құқығы
право конфискации - тəркілеу құқығы
право кредитора - несиегердің құқығы (не сие гер-
дің заңмен, шартпен не ережелермен бел гіленген 
борышқордан борыш төленгенге дейін меншікті 
ұстап тұру құқығы)

право кредитора всту пить во владение собствен-
ностью, предложенной в качестве обеспече ния 
- несиегердің қамтамасыз ету ретінде ұсынылған 
меншікті иелену құқығы

право кредитора на ликвидные активы - несие гер-
дің өтімді активтер құқығы

право кредитора на лик видные активы компании, 
представленные в обеспечение ссуды - несиегердің 
компанияның несиені қам та ма сыз етуге ұсынылған 
өтімсіз активтерге құқығы

право кредитора на преимущественное удовлетво-
рение - несиегердің артықшылықпен қана ғат тан ды-
ру ға құқығы

право кредитора на собственность заемщика - 
несиегердің қарызгердің меншігіне құқығы

пра во купить акции по льготной цене - ак ция ларды 
жеңілдікті бағамен сатып алу құқығы

право купить или продать фиксированную сумму 
финансовых инструментов в течение опреде-
ленного периода - белгілі бір кезең бойына қаржы 
құралдарының тия нақ тал ған сомасын сатып алу не-
месе сату құқығы

право купить ценные бумаги - бағалы қағаз дарды са-
тып алу құқығы

право купли - сатып алу құқығы
право лицензионное - лицензиялық құқық
право личности - жеке адамның құқығы
право материальное - материалдық құқық
право международное - халықаралық құқық
право монопольное - монополиялық құқық
право на акции - акцияларға құқық
право на арест личного имущества должника - 
борышкердің жеке мүлкіне тыйым са лу ға құқық

право на бесплатное медицинское обслуживание - 
ақысыз медициналық қызметке құқық

право на бесплатное получение - тегін алуға кұқық
право на возврат - қайтару құқығы
право на возмещение убытков - залалдың орнын 
толтыруға құқық

право на вознаграждение - сыйақы алуға құқық
право на движимое имущество - жылжымалы 
мүлікке құқық

право на дивиденд - дивиденд алуға құқық 
право на долю прибыли - пайдадан үлес алу ға құқық
право на дополнительную квоту - қосымша 
үлестемеге құқық

право на дополнительный доход при зай ме под за-
лог имущества - мүлікті кепілге салып қарыз алу 
кезінде қосымша табыс та бу ға құқық

право на доход - табысқа құқық
право на изъятие - алу құқығы
право на имущество - мүлікке құқық
право на инспекцию - инспекциялауға құқық 

(акционерлердің өз корпорацияларының кей бір 
құжаттары мен есептемелерін тексеруге құқығы)

право на интеллектуальную собственность - 
зияткерлік меншікке құқық

право на иск - қуыным құқығы
право на капитальную стоимость - капитал дық құнға 
құқық

право на коммерческую деятельность - ком мер ция-
лық қызметке құқық

право на компенсацию - өтемақы алуға құқық 
право на кредит - кредитке құқық 
право на кредит, от Международного валютного 
фон да - Халықаралық валюта қорынан кредитке 
құқық 

право на лицензию - лицензияға құқық
право на лишение права выкупа закладной - 
кепілхатты өтеуін төлеп алу құқығынан айыру 
құқығы

право на льготную покупку акций компании, не 
отвечающее требованиям Службы внутренних до-
ходов США - компанияның акцияларын сатып алуға 
АҚШ-тың Ішкі кі ріс тер қызметінің талаптарына сай 
келмейтін құқығы

право на льготы - жеңілдікке құқық
право на материальное обеспечение - ма те риалдық 
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 сұ ғыл мау шы лық құқығы

право на ноу-хау - ноу-хауға құқық
право на образование - білім алуға құқық
право на обратный переход имущества - мүліктің 
кері өтуі құқығы
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право на охрану здоровья - денсаулық сақ тау ға құқық
право на патент - патентке құқық 
право на пенсию - зейнетақыға құқық
право на покупку акций компании по оговоренной 
це не без уплаты налога - компанияның акцияларын 
салық төлемей уағдаласылған бағаға сатып алуға 
құқық

право на покупку некото рого числа акций компа-
нии по фиксированной цене - компания акция ла ры-
ның кейбір санын тия нақ тал ған баға бойынша сатып 
алуға құқық

право на получение диви денда - 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 свободное открытие бан ка - банктің еркін 
ашылуы құқығы

право на скидку - шегерімге құқық
право на совместное пользование - бірлесіп 
пайдалануға кұкық

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 страховую защиту - сақтандыру тұрғысында 
қорғалуға құқық

право на трудовую пенсию - еңбек зейнетақысына 
құқық

право на узуфрукт - узуфрук құқығы, өмірлік пайдала-
ну құқығы (басқа тұлғаға тиесілі мүлікті лайықты 
пайдалану жəне одан пайда алу құқығы)

право на эксплуатацию - пайдалануға құқық
право назначения - тағайындау құқығы
право налоговое - салық құқығы (мемлекетте 
қолданылатын салықтардың түрлерін, оларды 
өндіріп алу тəртібін белгілейтін жəне салықтық 
міндеттемелердің пайда болуына, өзгеруіне, 
тоқтатылуына байланысты қатынастарды 
реттейтін заңи нормалардың жиынтығы) 

право налоговой инспекции на получение информа-
ции - салық инспекциясының ақпарат алу құқығы

право наследственное - мұралану құқығы, мұрагерлік 
құқық (азаматтық құқық бөлігі; қайтыс болған 
адамның құқықттары мен міндеттемелерінің 
мұралану құқығы бойынша көшу тəртібін 
белгілейтін құқықтық нормалардың жиынтығы) 

право обмена - айырбас құқығы, айырбастау құқығы
право оборота (регресса) - айналым (кері талап 
қою) құқығы (вексель иесінің төлемші тө лем 

төлеуге қабілетсіз болған жағдайда осы век сельді 
индоссолаушыға талап қою құ қы ғы)

право обратного требования - кері талап ету құқығы 
право обратного требования к индоссанту - индос-
сант қа кері талап ету құқығы 

право общее - ортақ құқық
право обычное - ғұрыптық құқық (белгілі бір мемле-
кетте, белгілі бір жерде не белгілі бір этникалық не-
месе əлеуметтік топ үшін қо ғам дық қатынастарды 
реттейтін ғұ рып қа негізделген нормалар (мінез-
құлық қа ғи да ла ры) жүйесі)

право обязательственное - міндеттемелік құ қық 
(міндеттемелердің пайда болуы мен орындалу-
ына байланысты қатынастарды реттейтін 
азаматтық-құқықтық нор ма лар дың жиынтығы)

право оперативного управления - опе ра тив-
тік басқару құқығы, оралымды басқару құ қы ғы 
(қазыналық кəсіпорынға немесе мекемеге бекітіліп 
берілген мүлікті меншік ие сі нің қызметіне, тапсыр-
маларына жəне мү лік тің мақсатына сəйкес иелену, 
пайдалану жəне өкім жүргізу құқығы)

право опциона - опцион құқығы
право освобождения от налогов - салықтар дан босау 
құқығы

право отказа попечителя при банкротстве от иму-
щества - қамқоршының банкроттық кезінде мүліктен 
бас тарту құқығы

право отказаться от потребительского кредита без 
штра фа - тұтыну кредитінен айып пұл сыз бас тарту 
құқығы (АҚШ)

право отчуждения - иеліктен шығару құқығы
право первой подписи - бірінші қол қою құқығы
право первородства на наследо вание недвижимости 

- жылжымайтын мүлікті мұ ра ла ну ға бірінші туыстық 
құқығы

право перереги страции ценных бумаг на другое 
имя без уплаты сборов - бағалы қа ғаз дар ды алым 
төлемей басқа біреудің атына қайта тіркеу құқығы

право платежа - төлем құқығы
право по контракту - келісімшарт бойынша құқық 

(орындау жолымен алынбаған жəне жазбаша бо-
рыш қорлық қолхатпен немесе қоз ғалатын қағаз бен 
қуатталмаған тө ле не тін ақшалай төлемге құқық) 

право погашения - өтеу құқығы
право подавать запрос - сұрау салу құқығы
право подписи - қол қою құқығы (бір лес тік тер дің, 
кəсіпорындардың, ұйымдар мен ме ке ме лер дің лауа-
зымды басшыларының өз де рі нен шығатын құжат-
тарға қол қою өкі лет тігі)

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 (ак цио нер дің ка-
питалды ұлғайту нəтижесінде шы ға ры ла тын жаңа 
акцияларға жазылуға құқығы)

право подписки на акции - акцияларға жазылу 
құқығы
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право подписное - жазылыстық құқық
право пожизненного владения иму ществом - мүлікті 
өмірлік иелену құқығы

право пожизненное - өмірлік кұқық
право позитивное - оң құқық, қолданыстағы құқық 

(қолданыстағы барлық құқықтық нормалар)
право покупателя - сатып алушының құқығы
право покупателя облига ции на получение оче-
редной вып латы процентов по ней - облигацияны 
сатып алушының ол бойынша па йыз дың кезекті 
төлемақысын алуға құқығы

право покупки - сатып алу құқығы
право покупки цен ных бумаг эмитента на огово-
ренных условиях - эмитенттің бағалы қағаздарын 
уағдаласылған шарттар негізінде сатып алу құқығы

право полностью расплатиться с кредитором - не-
сиегермен толық есептесу құқығы

право получения ссуды - несие алу құқығы
право пользования - пайдалану құқығы (мү лік ті 
пайдаланудың, одан пайдалы қа сиет тер алудың 
жəне (немесе) жеміс пен табыс алудың заңға 
негізделген құқығы)

право пользования залогом - кепілзатты пайдалану 
құқығы

право пользования земельной собственностью на 
условиях аренды - жалгерлік шартымен жер мен ші-
гін пайдалану құқығы

право пользования имуществом - мүлікті пайдалану 
құқығы

право посессора - посессор құқығы (жал ға алынатын 
объект иесінің жалгер жал гер лік туралы шарттың 
талаптарын орын да ма ған жағдайда оның жылжи-
тын мүлкін кепіл ре тінде пайдалануға құқығы)

право потребительское - тұтынушылық құ қық 
(нарықтағы тауарлар мен көрсетілетін қыз мет тер-
ге құқықтарын қорғауға ба ғыт тал ған ережелер мен 
нормалардың жиын ты ғы)

право потребителя на обмен товара надлежащего 
качества - тұтынушының тиісті сападағы тауарды 
айырбастау құқығы

право представи тельства при покупке акций - 
өкілдіктің акцияларды сатып алу кезіндегі құқығы

право предъявления иска - талап қою құқы ғы, қуыну 
құқығы

право преждепользования - мерзімінен ерте пайдала-
ну құқығы

право преимущественное - басымдық құқық
право преимущественной покупки - басым дықпен 
сатып алу құқығы

право претензии - кінəрат-талап құқығы
право при нять или отклонить оферту - офертаны 
қабылдау немесе қабылдамай тастау құқығы

право приобре тать 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 - сатушы-
ның мүлікті ұстап қалу құқығы

право продажи - сату құқығы
право продать фи нансовый инструмент по ого во-
рен  ной цене в течение определенного времени 
- қар  жы құралын белгілі бір уақыт бойына уағ да ла-
сыл ған бағамен сату құқығы

право произвести овердрафт - овердрафт жасау 
құқығы

право протеста - наразылық білдіру құқығы
право распоряжаться - иелік ету құқығы 
право распоряжения акци ями - акцияларға өкім 
жүргізу құқығы

право расторжения - бұзу құқығы
право регресса - кері талап құқығы
право регресса в отношении трассанта - трассант 
жөнінде кері талап кұкығы 

право регресса на век сель - вексельге кері талап қою 
құқығы

право регулирования банковской деятельности - 
банк қызметін реттеу құқығы

право сбыта - өткізім құқығы
право сервитута - сервитут құқығы
право смещать руководителей - басшыларды ауысты-
ру құқығы 

право смещать руководителей в результате банков-
ского надзора - банк қадағалауы нəтижесінде бас-
шыларды ауыстыру құқығы 

право собственности - меншік құқығы (өзі нің мүлкін 
иелену, пайдалану жəне билеу құ қы ғы)

“право собственности на бумаге” - “қағаз жүзіндегі 
меншік құқығы” (меншік құқығын дəлелдейтін, бірақ 
іс жүзінде ондай құқық болып табылмайтын жазба-
ша құжат)

право собственности на землю - жерге меншік 
құқығы, жерді меншіктену құқығы

право соб ственности, которое можно прода вать - 
сатуға болатын меншік құқығы (мыс., бағалы қағаз -
дар нысанында)

право совершения двукратной дополнительной 
сделки с премией - екі қайтара сый лық ақылы қо-
сым ша мəміле жасасу құқығы

право совершения дополнительной сделки - қосым-
ша мəміле жасасу құқығы

право совершения одно кратной дополнительной 
сделки с премией - бір жолғы сый лық ақылы қосым-
ша 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 (қылмыс жаса-
ған, мыс.. алаяқтық жасаған адамға қолданылатын 
құқық)
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право удвоить ежегодную сумму погашения облига-
ций - облигацияларды өтеудің жыл сайынғы сомасын 
екі еселеу құқығы

право удержания - ұстап қалу құқығы
право удержания акции - акцияны 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, имеющее приори тет перед дру-
гими закладными - басқа ке піл хат тар дың алдында 
басымдығы бар ұстап қалу құқығы 

право удержания имущества за долги - борыш үшін 
мүлікті ұстап қалу құқығы

право удержания имущества за долги, обладающие 
преимуще ством в погашении - өтеуде артық шы-
лық қа ие борыш үшін мү лік ті ұстап қалу құқығы

право удержания имущества за ипотечную задол-
женность - ипотекалық берешек үшін мүлікті ұстап 
қалу құқығы

право удержания имущества по налоговым причи-
нам - салық себептері бойынша мү лік ті ұстап қалу 
құқығы

право удержания личного имущества дол ж ника - 
борышкердің жеке мүлкін ұстап қалу құқығы

право удержания по принужде нию - мəж бүр леу бо-
йынша ұстап қалу құқығы

право удержания товара за долги - борыш үшін 
тауарды ұстап қалу құқығы

право удержания человека, поставившего материа-
лы - материал жеткізген адамды ұс тау құқығы

право удержания человека, сде лавшего работу - 
жұмыс жасаған адамды ұстау құқығы

право участия - қатысу құқығы
право участника сделки с ценными бумагами по-
требовать воз мещения убытков в случае невер-
ных расчетов - ба ға лы қа ғаз дар мен жасалатын мəмі-
ле ге қа ты су шы ның бұрыс есеп айырысқан жағдайда 
залалдың орнын толтыруды талап ету құқығы

право участника срочного контракта, получившего 
уведомление об отгрузке, предложить это уведом-
ление к покупке на открытом рынке - жүктің 
жө нел тілгені туралы хабарлама алған мерзімді ке лі-
сім шартқа қатысушының бұл хабарламаны ашық на-
рық та сатып алуға ұсыну құқығы

право финансовое - қаржы құқығы
право хозяйственного ведения - шаруашы лық ты 
жүргізу құқығы

право хозяйственного ведения в интересах соб-
ственника - меншік иесінің мүдделері үшін шаруа-
шы лық ты 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 чеканки монет - мəнет шеку құқығы

право эксклюзивное - айрықша құқық, арнайы құқық
право эмиссионное - эмиссиялық құқық
право, которое дает владельцу акцию - ие ле нушіге 
акция беретін құқық

правовая гарантия - құқықтық кепілдік
правовая защита - құқықтық қорғау
правовая и нормативная среда деятельнос ти банка - 
банк қызметінің құқықтық жəне нормативтік ортасы

правовая инфраструктура - құқықтық инфра құ-
рылым

правовая инфраструктура банковского надзора - 
банк қадағалауының құқықтық ин фра құрылымы

правовая очистка нового выпуска ценных бумаг - 
бағалы қағаздардың жаңа шы ға ры лы мын құқықтық 
тазалау

правовая регулирование - құқықтық реттеу
правовая система - құқықтық жүйе
правовая статистика - құқықтық статистика
правовое обеспечение - құқықтық жағынан қамта-
масыз ету 

правовое регулирование рынка ценных бу-
маг - бағалы қағаздар нарығын құ қық тық реттеу 
(нормативтік-құқықтық ак ті лер қа был дау жəне 
олардың орындалуын қам та ма сыз ету жолымен 
бағалы қа ғаз дар на ры ғы аясында қатынастарды 
ұйым дас ты ру жəне реттеу)

правовой акт - құқықтық акт
правовой институт - құқықтық институт (өзара байла-
нысты құқықтық қа ты нас тар дың белгілі бір тобын 
реттейтін құқық нормаларының жиынтығы)

правовые ограничения на кредитование - 
несиелендіруге қойылған құқықтық шектеу

правомерность - құқықтылық, құқық өл шем ді лі гі, 
құқыққа сəйкестілік (əлеу мет тік тұр мыс құбы лыс-
та ры ның (құқық субъек ті ле рі əре ке ті нің немесе 
əрекеті нə ти же ле рі нің) мем ле кет тік ерік құ қы ғы-
ның нормаларында баян дал ған талаптар мен ырық-
тар ға сай келуі) 

правомерность претензии - кінəрат-талаптың 
құқықтылығы

правомерный - құқықтылық
правомочие - құқықтық өкілет, құқықтылық 

(құқықтық қатынасқа қатысушының белгілі бір 
іс-əрекетті жүзеге асыруға немесе оны басқа бір 
қатысушыдан талап етуге заң жүзінде көзделген 
мүмкіндігі)

правомочие собственника - меншік ие сі нің өкілеттігі 
(иелену құқығы: өз ша руа шы лы ғын да мүлкі болуы 
мүмкіндігі; пайдалану құқығы: осыдан пайда алу 
мүм кін ді гі, өкім жүргізу құқығы; заттың тағдырын 
айқындау: сату, жалға беру, т.б. мүмкіндігі)

правомочный участник торгов - сауда-саттыкка 
өкілетті қатысушы

правонарушение - құқық бұзушылық (заңда белгі лен-
ген жасқа жеткен адамның немесе ұйымның заң на-
ма ны бұзуы, қылмыстық əрекет)
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правонарушение административное - əкім ші лік 
құқық бұзушылық

правонарушение в финансово-кредитной сфе-
ре - қаржы-несие аясындағы құқық бұ зу шы лық 
(азаматтық құқық нормаларымен реттелген 
мүліктік қатынастарға қол сұғу шылық)

правонарушение гражданское - азаматттық құқық 
бұзушылық

правонарушение дициплинарное - тəртіптік құқық 
бұзушылық

правонарушение налоговое - салықтық құ қық 
бұзушылық

правонарушение таможенное - кедендік құ қық 
бұзушылық

правонарушение экологическое - эколо гия лық құқық 
бұзушылық

правонарушитель - құқық бұзушы
правообладатель - құқық иесі (қайсыбір субъективтік 
құқыққа ие тұлға)

правообладатель по договору коммерческой кон-
цессии - коммерциялық концессия шарты бойынша 
құқық иесі

правообязанность - құқықтық міндеттілік (қолда ныс-
тағы заңнамада белгіленген заңи міндеттілік, адам-
ның лайықты, қажетті мінез-құлқы)

правоотношение - құқықтық қатынас (құқық нор-
маларымен реттелген қоғамдық қатынас)

правоотношение акцессорное - акцессорлық құқық-
тық қатынас (басқа (негізгі) құқықтық қатынасқа 
толықтыру болып табылатын құқықтық қатынас) 

правоотношение бюджетное - бюджеттік құ қық тық 
қатынас

правоотношение пенсионных фондов и вкладчиков 
/ получателей - зейнетақы қор ла ры мен салым шы-
лар дың / алушылардың құ қық тық қатынастары

правоотношения гражданские - азаматтық құқықтық 
қатынастар 

правоотношения договорные - шарттық құ қықтық 
қатынастар 

правоотношения сторон - тараптардың құ қықтық 
қатынастары 

правоотношения торговые - сауда құқықтық 
қатынастары 

правоотношения трудовые - еңбек құқықтық 
қатынастары

правоохранительные органы - құқық қорғау орган-
дары

правопорядок - құқық тəртібі (қолданыстағы заңна-
ма ны дəл орындау негізінде қа лып тас қан қоғамдық 
қатынастар)

правопредшественник - ілкі құқық иесі
правопреемник - құқықтық мирасқор, құ қық ты иеле-
ну ші (азаматтық-құқықтық қа  ты нас тар да құ қық-
тар мен міндеттерді бас тап қы иеленуші орында 
тұрған тұлға; бо рыш тарды өндіріп алу құқы ғы 
берілетін тұлға)

правопреемник долга - борыштың құқықтық 
мирасқоры

правопреемственность - құқықтық мирас қорлық 
правопреемство - құқықтық мирасқорлық (құқықтар 
мен міндеттердің немесе жекелеген құқықтардың 
бір құқық субъектісінен екіншісіне ауысуы)

правопреемство сингулярное - сингулярлық 
құқықтық мирасқорлық (жекелеген құ қық тар дың бір 
тұлғадан екінші тұлғаға көшуі)

правопреемство универсальное - əмбебап құқықтық 
мирасқорлық 

правопреемство частное - жекеше құқықтық 
мирасқорлық

правопреемство юридических лиц - заңды тұлға лар-
дың құқықтық мирасқорлығы

правоспособность - құқыққа қабілеттілік, құ қық тық 
қабілет (тұлғада, азаматта, ұйым да мүліктік жəне 
жеке ба сы лық ар тық шы лық құқықтары мен мін-
дет ті лік те рі нің болуы қабілеті)

правоспособность гаранта - кепілгердің құқыққа 
қабілеттілігі

правоспособность гражданина - азаматтың құқыққа 
қабілеттілігі

правоспособность договорная - шарттық құ қық тық 
қабілеттілік

правоспособность корпораций - корпора ция лардың 
құқықтық қабілеттілігі

правоспособность международная - халық аралық 
құқықтық қабілеттілік

правоспособность физических лиц - жеке тұлға лар-
дың құқыққа қабілеттілігі

правоспособность юридических лиц - заңды тұлға-
лар дың құқыққа қабілеттілігі

правосудие - əділ сот, сот төрелігі (аза мат тар дың, 
ұйымдардың жəне мемлекеттің құ қық та ры мен 
мүдделерін қорғау мақ са тын да соттың азаматтық 
жəне қыл мыс тық істерді, сондай-ақ эко но ми ка лық 
дауларды қарап, шешуі жөніндегі іс жүр гі зу тəр ті-
бі мен жасалатын құқық қол да ну шы лық қызметі) 

прайм-плюс - прайм-плюс, прайм-қосу (ба зис тік 
мөлшерлеме қосу (плюс) тиянақталған пайыз)

прайм-райт - прайм-райт (қамтамасыз етіл ме ген 
қысқа мерзімді несие бойынша ком мер ция лық банк-
тер қолданатын ең төмен па йыз дық мөлшерлеме)

прайм-рейт / прайм-рэйт - прайм-рейт / прайм-рэйт 
- (базалық мөлшерлеме, стан дарт тық мөлшерлеме; 
бірінші сыныпты мөл шер леме)

прайм-тайме - прайм-тайме (тиянақталған коэф-
фициентке көбейтілген базистік мөл шер леме)

прайс-лист - прайс-парақ (1. бағамдық бюллетень; 
2. сатылатын өнім бағасының анық та малығы)

“прайс-тейкер” - прайс-тейкер” (өз өнімін өзі нің өк-
тем дігі жүрмейтін күштер бел гі лей тін бағамен 
сататын фирма)

практика - практика, тəжірибе, машық, сараман; іс-
тəжірибе (1. адамдардың ма те риал дық дүниеге, 
қоғамға ықпал ету қызметі, оны түрлендіруі; 
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2. бірдеңені өмірде қол да ну, тəжірибе; 3. тəсіл, 
машық, дағды, қайсыбір жұмыстың үйреншікті 
тəсілдері; 4. тəжірибенің негізі ретіндегі жұ мыс, 
кəсіп, қайсыбір саладағы ісмерлік; 5. оқы ту ны сан-
да ры ның бірі: теориялық жолмен алын ған білімді 
қолдану, нығайту; 6. мінез-құлық нор ма ла ры ның 
жиын тығы; 7. белгілі бір операцияларды жүргізу 
нормалары)

практика административная - əкімшілік практика
практика антиконкурентная - бəсекеге қар сы 
практика

практика арбитражная - арбитраждық практика, 
төрелік сот практикасы

практика банковская - банк практикасы
практика быстрой скупки крупного пакета акций 
сразу после открытия биржи - биржа ашылғаннан 
кейін акциялардың ірі па ке тін тез сатып алу прак-
тикасы

практика деловая - іскерлік практикасы
практика дисконтиро вания - дисконттау практикасы
практика дискриминационная - кемсітушілік прак-
тика

практика заключения контрактов - ке лі сім шарттар 
жасасу тəжірибесі

практика инвестиро вания - инвестициялау практи-
касы

практика коммерческая - коммерциялық тə жірибе
практика “красной черты” - “қызыл сызық” практи-
касы (қаланың келешегі аз, азып бара жатқан шеткі 
аймақтарына кепілхат бойынша несие беруден бас 
тарту) 

практика лицензионная - лицензиялық тə жі рибе
практика маркетинга - маркетинг тəжірибесі
практика международная - халықаралық практика
практика множест венности валютных курсов - ва-
люта бағамының көптігі практикасы

практика общепринятая - жалпы жұрт қа был даған 
тəжірибе

практика обычная - ғұрыптық тəжірибе
практика ограничительная - шектеушілік прак-
тикасы

практика открытия и закрытия позиций на бирже 
в те чение одного дня - биржада бір күн бойына 
жайғасымды ашу жəне жабу практикасы

практика патентная - патенттік практика
практика постепенного по вышения цены покупате-
ля - сатып алушы бағасын бірте-бірте көтеру прак-
тикасы

практика правовая - құқықтық практика
практика пре доставления ссуд - несие беру практи-
касы

практика рыночная - нарықтық тəжірибе
практика согласованной скупки несколькими 
инвесторами акций компании для получения 
кон троля над ней - компания ны бақылауға алу 
үшін оның акцияларын бірнеше инвесторлардың 
келісілген сатып алу практикасы 

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 тəжі рибесі
практика частная - жекеше тəжірибе
практическая оценка квалификации - бі лік тілікті 
практикалық бағалау

практический маркетинг - практикалық маркетинг
практическое страхование - практикалық сақтандыру, 
іс-тəжірибелік сақтандыру

преамбула - кіріспе (шарттың, маңызды актінің 
кіріспе бөлімі)

пребенда - пребенда (католик дініндегілердің пұрсат-
ты бөлігіне атқарып отырған лауазымдық қызметі 
үшін берілетін табыс пен мүлік)

пребывание в должности - қызметте болу
превалирующий - басым, басымдық, басым түсетін
превентивная мера - алдын алу шарасы
превентивные мероприятия - алдын алу іс-шаралары
превентивный - алдын алушы, сақтандырушы (қарсы 
тараптың алдын алу əрекеті)

превенция - превенция, алдын алу (сақтану, жол бер-
меу, жолын кесу)

превзойти рынок - нарықтан басып озу
превосходство - басымдық, артықшылық (ең жоға ры 
сұраныс пен ең төменгі ұсыныстың басқа сұра ныс-
тар мен ұсыныстардан басым болуы)

превосходство техническое - техникалық ба сымдық
превосходство технологическое - техноло гия лық 
басымдық

превосходство численное - сандық басымдық
превосходство экономическое - экономика лық 
басымдық

превосхождение - асып түсу
превосхождение европейских стандартов - еуропа-
лық стандарттардан асып түсу

превосхождение числом - саны басым болу
превратить в наличное - қолма-қол ақшаға 
айналдыру

превратить условный биржевой приказ в ры-
ночный - биржаның шартты бұйрығын нарықтық 
бұйрыққа айналдыру

превращаемый в наличные средства - қолма-қол 
ақшаға айналдырылатын

превращать в деньги - ақшаға айналдыру
превращать в другую валюту - басқа валю таға 
айналдыру

превра щать в капитал - капиталға айналдыру
превращать в наличные - нақты ақшаға айналдыру
превращать в наличные деньги - қолма-қол ақшаға 
айналдыру

превращать капитал в ликвидную форму - капитал-
ды өтімді нысанға айналдыру
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превращение - айналу
превращение активов в деньги - активтерді ақшаға 
айналдыру

превраще ние в акционерный капитал - акционерлік 
капиталға айналдыру

превращение в деньги - ақшаға айналдыру
превраще ние 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 ка пи тал ға 
айналдыру, ақшаның капиталға айналуы

превращение добавочной прибыли в ренту - қосыл-
ған пайданың рентаға айналуы 

превращение долговых обязательств в деньги - 
борышкерлік міндеттемелерді ақшаға айналдыру

превращение долговых обязательств в наличные 
деньги - борышқорлық мін дет те ме лер ді қолма-қол 
ақшаға айналдыру

превращение крат косрочной задолженности в 
долго срочную - қысқа мерзімді берешекті ұзақ мер-
зім ді берешекке айналдыру

превращение прибавочной стоимости в капитал - 
қосымша құнның капиталға айналуы

превращение части прибыли в капитал - пайданың 
бір бөлігін капиталға айналдыру

превысивший кредитный ли мит - кредит лимитінен 
асып түскен

превысить первоначально намеченную сумму под-
писки на ак ции - акцияларға жа зы лыс тың бастапқы 
межеленген сомасынан асып түсу

превышать запланированные показатели - жоспар-
ланған көрсеткіштерден асып түсу

превышать кредит - кредиттен асып түсу
превы шать кредитный лимит - кредиттік лимиттен 
асып түсу

превышать остаток на счете - шоттағы қал дық тан 
асып түсу

превышающий ры ночный уровень - на рық тық 
деңгейден асып түсу (баға туралы)

превышение - шектен шығу, асыру; артығы, арту, асып 
түсу

превышение актива над краткосрочными обяза-
тельствами - активтің қысқа мерзімді міңдет те ме-
лер ден асып түсуі

превышение власти - билік шегінен шығу
превышение доходов над расходами - кірістің 
шығыс тан асып түсуі 

превышение доходов над расходами по утвержден-
ному 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 кредит ного лимита - кредиттік лимит-
тен асып түсу

пре вышение кредитного лимита по те ку ще му счету 
- ағымдағы шот бойынша кре дит тік лимиттен асып 
түсу

превышение курсовой стоимости ценной бумаги 
над ее номинальной стоимостью - ба ға лы қағаздың 
бағамдық құнының оның атау лы құнынан асып түсуі

превышение лимита - лимиттен асып түсу (акцияға 
жазылу лимитінен асып түсу)

превыше ние лимита подписки - жазылыс лимитінің 
асып түсуі

превышение на личных выплат компании над по-
ступлениями - компанияның қолма-қол тө лем ақы-
сының оның түсімдерінен асып түсуі

превышение наличных поступлений компании над 
платежами - компанияның нақты түсімінің оның 
төлемдерінен асып түсуі

превышение начисленной суммы накладных рас-
ходов над фактической суммой - үстеме шығыстың 
есептелген сомасының іс жүзіндегі сомадан артуы

превышение номинальной стоимости ценной бума-
ги над ценой продажи - бағалы қа ғаздардың атаулы 
құнының сату бағасынан асып түсуі 

превышение остатка на счете - шоттағы қал дықтың 
асып түсуі

превышение подписки на заем - қарызхатқа жазы-
лыс тың асып түсуі

превышение покупок над продажами - сатып алудың 
сатудан асып түсуі (қор бир жа сы ның брокерінде)

превышение полно мочий - өкілеттікті асыру
превышение предложения над спросом - ұсы ныстың 
сұраныстан асып түсуі

превышение продаж над покупками - са ту дың сатып 
алудан асып түсуі (қор бир жа сы ның брокерінде) 

превышение разрешенного лимита цены - бағаның 
рұқсат етілген лимитінің асып түсуі

превышение расходов над доходами - шы ғыс тың 
кірістен асып түсуі

превышение рыночной стоимости ценной бумаги 
над номинальной стоимостью - бағалы қағаздардың 
нарықтық құнының атау лы құнынан асып түсуі

превыше ние рыночной цены конвертируемой об-
лигации над ценой конверсии - айырбасталатын 
облигацияның нарықтық құнының айырбастау 
бағасынан асып түсуі

превышение спроса над предложением - сұ ра ныстың 
ұсыныстан асып түсуі

превышение стоимости - құнның артуы
превышение суммы накладных расходов над спи-
санной суммой - үстеме шығыс со ма сы ның есептен 
шығарылған сомадан асып түсуі

превышение установ ленной суммы подпис ки - 
белгіленген жазылыс сомасының асып түсуі
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превышение фактических доходов над предусмо-
тренными доходами по бюджету - нақ ты кірістің 
бюджет бойынша көзделген кі ріс тен асып түсуі

превышение цены - бағасынан асып түсу, ба ға ның 
асып түсуі

превышение цены конвертируемой облигации над 
ценой обычной облигации - айыр бас та латын обли-
гация бағасының кə дуіл гі облигация бағасынан асып 
түсуі (айыр бас та лым ды лық факторын бағалау)

превышение экспорта над импортом - экс порт тың 
импорттан асып түсуі

преграда - кедергі
преграды ведомственные - идаралық ке дер гі лер
предание суду - сотқа беру
предва рительная выписка из банковского лицевого 
счета клиента - клиенттің бан кі дегі дербес шотынан 
алдын ала көшірім 

предварительная выплата налогов - салық тар ды 
алдын ала төлеу

предварительная га рантия - алдын ала кепілдік
предварительная дата - алдын ала бел гі лен ген күн 

(ұзақ мерзімді облигацияның төлеу құқығы бастала-
тын алғашқы күн)

предварительная комиссия - алдын ала тө ле не тін ко-
миссия алымы

предварительная оплата - алдын ала төлем ақы 
предварительная оплата пошлин и налогов - баждар 
мен салықтарды алдын ала төлеу

предварительная оплата товара по договору купли-
продажи - тауардың ақысын сатып алу-сату шарты 
бойынша алдын ала төлеу

предварительная оплата товарно-материальных 
ценностей и услуг - тауар-ма те риал дық құнды лық-
тар мен көрсетілетін қыз мет тер дің ақысын алдын ала 
төлеу

предварительная официальная расценка эмитируе-
мой ценной бумаги - шы ға ры ла тын бағалы қағаздың 
алдын ала жасалған ресми бағаламасы

предварительная премия - алдын ала тө ле не тін 
сыйлықақы

предварительная премия по опционной сделке - 
опциондық мəміле бойынша алдын ала төленетін 
сыйлықақы

предварительная продажа - алдын ала сату
предварительная регистрация биржевых операций 

- биржа операцияларын алдын ала тіркеу
предварительная ставка - алдын ала белгі ле нетін 
мөлшерлеме

предварительная цена - алдын ала бағасы
предварительно оп лаченные расходы - алдын ала 
төленген шығыс

предварительное ави зо - алдын ала авизо
предварительное инкассирование - алдын ала инкас-
солау

предварительное обя зательство - алдын ала 
міндеттеме

предварительное по крытие - алдын ала өтем

предварительное рефондирование - алдын ала қайта 
қорландыру (1. үкіметтің ба ға лы қағаздарында: 
үкіметтің өтеу мер зі мі жа қын да ған бағалы қағаз-
да рын өтеу күні бас талғанға дейін өтеу мер зі мі 
кешірек басталатын бағалы қа ғаз дар шы ға ры лы-
мы мен ауыстыру; 2. му ни ци пал дық облигацияларда: 
жаңа бағалы қағаздарды күні бұрын, əдет те ескі 
облигациялардың алғашқы өтеу күні басталмастан 
бірнеше жыл бұрын сату)

предварительное решение - алдын ала қа был данған 
шешім

предварительное соглашение в отношении эмити-
руемых ценных бумаг - шы ға ры ла тын бағалы 
қағаздар жөнінде алдын ала жасалатын келісім

предварительное уведомление - алдын ала хабарлау
предварительное уведомление о снятии средств со 
счета - қаражаттың шоттан алын ға ны туралы алдын 
ала хабарлау

предваритель ное уведомление об изъятии вклада - 
салымды алу туралы алдын ала хабарлама

предварительное финансирование - алдын ала 
қаржыландыру

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

предварительные инвестиции - алдын ала инвести-
циялау

предварительные операции - алдын ала жасалатын 
операциялар (кедендік ресімдеудің алғашқы сатысы, 
кедендік ресімдеудің алдында жүргізілетін кеден 
ісіне қатысты барлық іс-əрекет)

предварительные расхо ды - алдын ала шығыс
предварительный - алдын ала
предварительный аккредитив - алдын ала төленетін 
аккредитив

предварительный акцепт - алдын ала тө ле не тін 
акцепт (есеп айырысу операцияларын жү зе ге асы-
ру тəсілі, мұнда төлем талабы акцепт мерзімі 
аяқталған бойда бірден төленеді)

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 вариант проспекта выпуска ак-
ций - акциялар шығарылымы анықтамалығының 
алдын ала нұсқасы

предварительный государственный финансовый 
контроль - алдын ала мемлекеттік қаржы бақылауы

предварительный гэп-анализ - алдын ала гэп-талдау 
(салымшылардың құрылымына зейнетақы қор ла ны-
мы, жынысы мен жасы бойынша талдау жасау) 

предварительный дивиденд - алдын ала дивиденд
предварительный договор - алдын ала жасасылатын 
шарт
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предвари тельный документ о выделении ак ций, 
выпускаемых для размещения среди существую-
щих акционеров - қазіргі ак цио нер лер дің арасында 
орналастыру үшін шы ға ры ла тын акцияларды бөлу 
туралы алдын ала құжат

предварительный за лог - алдын ала кепіл (кепілзат)
предварительный налог - алдын ала тө ле не тін салық 

(салықты алғытөлем ретінде төлеу)
предварительный отказ от акцепта - акцептен алдын 
ала бас тарту

предварительный отчет о чистоте права собствен-
ности - меншік құқығының та за лы ғы туралы алдын 
ала есеп беру (есептеме)

предварительный подсчет - алдын ала есептеу
предварительный проспект - алдын ала жа сал-
ған аңдатпа (келешегі зор инвестор ұсын ған жаңа 
шығарылымға кепілдік беретін алғашқы құжат)

предварительный проспект выпуска акций или 
других ценных бумаг - акциялар немесе басқа 
бағалы қағаздар шығарылымының алдын ала 
анықтамалығы 

предварительный проспект выпуска ценных бу-
маг - бағалы қағаздар шы ға ры лы мы ның алдын ала 
аңдатпасы

предварительный протокол приемки - қа был дау 
жөніндегі алдын ала хаттама

предварительный протокол приемки проекта - жо-
баны қабылдау жөніндегі алдын ала хаттама

предварительный размер налога - салықтың алдын 
ала қабылданған мөлшері

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

предел - шек (1. шекара, бірдеңені шектеу; 
2. бірдеңенің соңғы дəрежесі)

предел акцепта - ризалық шегі, акцепт шегі (1. банк 
бір клиент үшін акцептілеуге мін дет те нетін ақ ша-
лай соманың ең жоғары шегі; 2. банк өзі үшін бел гі-
лей тін ең жоғары ақ шалай лимит, банк бір клиент-
тің траттасын осы лимит шегінде акцеп тілейді)

предел банковского кредита - банк кре ди ті нің шегі
предел банковского финансирования - банк тің 
қаржыландыру шегі

предел взаимного кредитования - өзара не сие лендіру 
шегі 

предел взаимного кредитования по клиринговым 
расчетам - клирингілік есеп айырысу бойынша өзара 
несиелендіру шегі 

предел вмешательства - араласу шегі
предел внешнего финансирования - сыртқы 
қаржыландыру шегі

предел дефицита - тапшылық шегі
предел доверительный - сенімгерлік шек
предел допу стимого колебания цены - ба ға ның рауа-
лы ауытқу шегі

предел допустимый - рауалы шек
предел допустимых от клонений - рауалы ауытқу шегі
предел допустимых от клонений массы монеты из 
благородного металла от первоначальной - асыл 
металдан шекілген мəнет салмағының бастапқы 
салмақтан рауалы ауытқу шегі 

предел еже дневного изменения цены - ба ға ның 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 качества при определенном про-
цессе - белгілі бір үдеріс кезінде сапаның өзгеру шегі

предел изменения курса - бағамның өзгеру шегі
предел изменения курсов ценных бумаг - бағалы 
қағаздар бағамының өзгеру шегі

предел изменения цены - бағаның өзгеру шегі
предел изменения це ны на фьючерсной бирже - 
фьючерстік биржада 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 колебаний курса европейской валютной 
системы - еуропалық валюта жүйесі бағамының 
ауытқу шегі

предел колебания курсов в Европейской валютной 
системе - Еуропалық валюта жүйесіндегі бағамның 
ауытқу шегі

предел колебания цены - бағаның ауытқу шегі
предел кредита - кредит шегі
предел кредитования - несиелендіру шегі
предел ликвидности - өтімділік шегі
предел, ниже которого доходы освобождаются от на-
логообложения - кірістің əрі қарай төмендесе, салық 
салудан босатылатын шегі

предел объема задолженности - берешек көлемінің 
шегі

предел обязательства гаранта - кепілгер міндетте ме-
сінің шегі

предел осуществления гражданских прав - азамат-
тық құқықты жүзеге асыру шегі

предел отклонения ры ночного валютного курса от 
центрального курса - нарықтық валюта бағамының 
орталық бағамнан ауытқу шегі (Еуропалық валюта 
жүйесінде)

предел пассивного сальдо - пассив сальдо шегі
предел переучета век селей - вексельдерді қайта есеп-
теу шегі

предел платежеспо собности - төлем қабілет ті лігінің 
шегі

предел позиции - жайғасым шегі
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предел понижения цен - бағаның төмендеу шегі
предел предлагаемой цены - ұсынылатын бағаның 
шегі

предел рентабельности - пайдалылық шегі
предел спекулятивный - алып-сатарлық шек
предел страхования - сақтандыру шегі
предел суммы займа - қарыз сомасының шегі
предел цен - баға шегі
пределы изменения це ны акции в течение длитель-
ного времени - акция бағасының ұзақ уақыт бойына 
өзгеру шегі

пре делы колебания валютного курса - валюта 
бағамының ауытқуы шегі

пределы отклонения валютного курса от пари тета - 
валюта бағамының бара-бар лық тан ауытқу шегі

предельная величина - шекті шама
предельная доля - шекті үлес
предель ная доля сбережений в доходе - та быс тағы 
жинақ ақшаның шекті үлесі

предельная доходность ресурса - ресурстың шекті 
табыстылығы

предельная единица капиталовложений - күрделі 
жұмсалымның шекті бірлігі

предельная налоговая ставка - шекті салық мөлшер-
ле месі (салық түрінде алынатын кірістің молаю 
үлесі)

предельная норма процента - пайыздың шекті 
нормасы

предельная полезность - шекті пайдалылық
предельная по лезность 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 бейім ді-
лік шегі (кіріс өсімінің импорт та уар ларды сатып 
алуға бағытталған үлесі)

предельная склонность к накоплению - қор ла нуға 
шекті бейімділік, қорлануға бе йім ді лік шегі 

предельная склонность к потреблению - тұ ты ну ға 
шекті бейімділік, тұтынуға бе йім ді лік шегі 

предельная склонность к расходованию - шы ғын 
жұмсауға шекті бейімділік 

предельная склонность к сбережению - үнем деуге 
шекті бейімділік, жинақ ақшаға шек ті бейімділік

предельная ставка налога - салықтың шекті 
мөлшерлемесі

предельная стоимость - шекті құн, құнның шегі
предельная страховая сумма - шекті сақ тан ды ру 
сомасы

предельная сумма - шекті сома
предельная сумма вклада - салымның шекті сомасы
предельная сумма задолженности - бере шек тің шекті 
сомасы

предельная сумма ипотечного кредита - ипо те калық 
кредиттің шекті сомасы

предельная сумма кредита - кредиттің шекті сомасы
предельная сумма при снятии денег со счета - шот-
тан ақша алу кезіндегі шекті сома

предельная цена - шекті баға
предельная це на, по которой брокер может осуще-
ствить операцию для клиента - брокер клиент үшін 
операцияны жүзеге асыра алатын шекті баға 

предельная численность - шекті сан
предельная эффективность - шекті тиімділік
предельная эффективность инвестиций Лерне-
ра - Лернер инвестицияларының шекті тиімділігі 
(капиталдың, инвестицияның шекті тиімділігі)

предельная эффективность капитала - ка пи талдың 
шекті тиімділігі

пре дельная эффективность капиталовло жений - 
күрделі жұмсалымның шекті тиім ділігі

предельно низкая цена - шекті төмен баға
предельное отклоне ние валютного курса от па-
ритета, при котором включается ин тер вен  ция 
центрального банка - валюта ба ға мы ның орталық 
банктің басқыншылығы іске қо сы ла тын бара-
барлықтан шекті ауыт қуы

предельно-закупочные цены - шекті сатып алу 
бағасы

предельные доли уставного капитала - жар ғылық 
капиталдың шекті үлестері

предельные затраты на привлечение капитала - ка-
питал тартуға жұмсалған шекті шығын

предельные затраты на рабочую силу - жұ мыс күші-
не 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 пункты изменения курсов - ба ғамның 
өзгеруінің шекті байнасы

предельные расходы - шекті шығыс
предельные страховые суммы - шекті сақ тан ды ру со-
масы (қайсыбір мүлікті ерікті сақ тан дыру бойынша 
ықтимал қамтамасыз ету дің ең жоғары мөлшері) 

предельные суммы займа и вклада - қарыз бен 
салымның шекті сомасы

предельные убытки - шекті залал
предельный аккредитив - шекті аккредитив
предельный анализ - шектік талдау
предельный возраст выхода на пенсию - зейнет кер-
лікке шығудың шекті жасы

предельный доход - шекті табыс (өнімнің қо сым ша 
өлшемін өткізуден алынатын үс те ме табыс)

предельный объем де нежной массы - ақша жиыны-
ның шекті көлемі

предельный продукт в денежной форме - ақша 
нысанынлағы шекті өнім

предельный размер годовой эффективной ставки 
вознаграждения - сыйақының жыл дық тиімді мөл-
шер ле ме сінің тиімді мөлшері
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предельный размер квот- үлестеменің шекті мөлшері
предельный размер кредита - кредиттің шек ті 
мөлшері

предельный размер кредита на одного заемщика - 
кредиттің бір қарызгерге шаққандағы шекті мөлшері

предельный размер собственности, принадлежащий 
иностранцам - шетелдіктерге тиесілі меншіктің 
шекті мөлшері

предельный размер ссуды - несиенің шекті мөлшері
предельный размер суммы, не облагаемой налогом - 
салық салынбайтын соманың шекті мөлшері

предельный срок платежа - төлемнің шекті мөлшері
предельный уровень заработной платы - жалақының 
шекті деңгейі

предельный эффект затрат - шығынның шекті 
нəтижесі

предлагаемая процентная ставка - ұсы ны ла тын 
пайыздық мөлшерлеме

предлагаемая цена - ұсынылатын баға (болжалды са-
тып алушы бағалы қағазға тө леу ге дайын тұрған ең 
жоғары баға)

предлагаемые сделки - ұсынылатын мə мі ле лер
предлагаемый и запрашиваемый - ұсы ны ла тын жəне 
сұралатын (баға туралы)

предлагае мый межбанковский средний курс евро-
пейской валютной единицы - еу ро па лық валюта 
бірлігінің ұсынылатын банк ара лық орташа бағамы

предлагать акции по более низкой цене - акцияларды 
неғұрлым төмен бағамен ұсыну 

предлагать банков ские услуги - банк қыз мет те рін 
көрсетуді ұсыну

предлагать более высокую цену - неғұрлым жо ғары 
баға ұсыну

предлагать более высо кую цену за акции - акция 
үшін неғұрлым жоғары баға ұсыну

предлагать для продажи - сату үшін ұсыну
предлагать заключить сделку - мəміле жасасуды 
ұсыну

предлагать купить или продать по определенной 
цене - белгілі бір бағамен сатып алуды немесе сатуды 
ұсыну 

предлагать но вые виды кредитования - не сие лен ді-
ру дің жаңа түрлерін ұсыну

предлагать цену - баға ұсыну
предлагать часть вновь выпускаемых ценных 
бумаг, минуя синдикат, размещающий эти бу-
маги - жаңадан шығарылатын бағалы қағаздарды 
орналастырушы синдикатты орағытып өтіп, осы 
қағаздардың бір бөлігін ұсыну

предложение - ұсыным, ұсыныс, ұсыну (1. са ту шы-
ның белгілі бір шарт негізінде тауарды сатқысы 
келетіні, қызмет көр се ту ші нің қызмет көрсеткісі 
келетіні туралы мəлімдеме; 2. бағалы қағазды сату 
үшін ұсынылатын баға; 3. сатуға ұсы ныл ған ак ция-
ның биржалық бағамы; 4. тұ ты ну шы лар дың сұ ра-
ны сына ие тауарларды өндіруге жəне жет кі зу ге, 
қызметтерді фирманың көр се ту ге дайын екендігін 
білдіру үшін экономикада пайдаланылатын термин)

предложение “при условии” - “шартты жағ дайдағы” 
ұсыныс

предложение акций за емщика в сделке, пред ус мат-
риваю щей кредиты - кредитті көз  дейтін мəміледе 
қарызгердің акцияларын ұсыну

предложение акций на продажу - акцияларды сатуға 
ұсыну

предложение альтернативное - баламалы ұсыныс
предложение альтернативы - балама ұсыну
предложение базисное - базистік ұсыныс
предложение банковских услуг в национальном 
масштабе - ұлттық ауқымда банк қыз мет терін ұсыну 

предложение без обязательства - міндет те ме сіз 
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 внедренное - енгізілген ұсыныс
предложение вознаграждения - сыйақы ұсыну
предложение временное - уақытша ұсыныс
предложение встречное - ыңғайласпа ұсыныс
предложение вторичное - қайталама ұсыныс
предложение выгодное - тиімді ұсыныс
предложение гарантов приобрести весь выпуск цен-
ных бу маг - кепілгерлердің бүкіл бағалы қағаздар 
шығарылымын сатып алуды ұсынуы 

предложение гарантов приобрести весь выпуск 
ценных бу маг для последующего размещения - 
кепілгерлердің кейіннен орналастыру үшін бүкіл 
бағалы қағаздар шы ға ры лы мын сатып алуды ұсынуы 

предложение делать заявки на покупку акций - ак-
цияларды сатып алуға өтінім жасау ұсынысы

предложение деловое - іскерлік ұсыныс
предложение денег - ақша ұсынысы
предложение для продажи - сату үшін ұсыну
предложение для рассмотрения - қарауға ар нал ған 
ұсыныс

предложение дополнительное - қосымша ұсыныс
предложение заплатить одинаковую цену за акции, 
предъяв ленные в течение фиксированного срока 
- тиянақталған мерзім бо йы на ұсынылған акциялар 
үшін бірдей баға тө леу ді ұсыну

предложение и запросы цен со стороны продавцов и 
покупателей - сатушылар мен сатып алушылар тара-
пынан баға ұсыну жəне сұрау

предложе ние и размещение облигаций - облигация-
ларды ұсыну жəне орналастыру

предложение избыточное - артық ұсыныс, басы артық 
ұсыныс (ұсыныс көлемінің сұ раныс көлемінен асып 
түсуі)

предложение инициативное - бастамашыл ұсыныс
предложение капитала - капитал ұсыну
предложение коммерческое - коммерциялық ұсыныс
предложение компенсации - өтемақы ұсыну
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предложение комплексное - кешенді ұсыныс
предложение компромиссное - ымыралы ұсыныс
предложение конкретное - нақты ұсыныс
предложение конкурентное - бəсекелік ұсыныс
предложение консор циумом ценных бумаг на рынке 

- консорциумның нарықта бағалы қа ғаз дар ұсынуы
предложение контракта на оптимальных условиях - 
оңтайлы жағдайда келісімшарт ұсыну

предложение кредита - кредит ұсыну
предложение кредита на рынке - нарықта несие 
ұсыну 

предложение крестного отца - өкіл əкенің ұсы ны сы 
(жаргон сөз: бір фирманың екінші фир ма ға оны са-
тып алу туралы алдамшы ұсынысы)

предложение купить акции корпорации - корпора-
ция акцияларын сатып алуды ұсыну

предложение купить или продать по определенной 
цене - белгілі бір баға бойынша сатып алу немесе 
сату ұсынысы

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 на ры ғын да ғы ұсыныс

предложение на рынке труда - еңбек на ры ғын дағы 
ұсыныс

предложение наиболее выгод ной цены - не ғұр лым 
тиімді баға ұсыну

предложение наилучшее - таңдаулы ұсыныс
предложение, не ре гулируемое конкуренцией - 
бəсекемен реттелмейтін ұсыныс 

предложение невидимое - көзге көрінбейтін ұсыныс
предложение неприемлемое - қабылдауға келмейтін 
ұсыныс

предложение неэластичное - икемсіз ұсыныс
предложение новинок - жаңалықтар ұсынысы
предложение но вых ценных бумаг для продажи пу-
тем торга - сауда-саттық жолымен сату үшін жаңа 
бағалы қағаздар ұсыну

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 заключе нии сделки - мəміле жасасу 
туралы ұсыныс

предложение о ликвидации компании - компанияны 
тарату туралы ұсыныс

предложение о поглощении - жұтылу туралы ұсыныс, 
қосып алу туралы ұсыныс (акцияларды аулаушы ком-
па нияның басқа компания ак ция ла рының бақылау 
пакетін сатып алу əрекеті)

предложение о покупке - сатып алу туралы ұсыныс
предложение о покупке акций - акцияларды сатып 
алу туралы ұсыныс

предложение о покупке акций корпорации - кор по-
ра цияның акцияларын сатып алу туралы ұсыныс

предложение о покупке компании - компа ния ны са-
тып алу туралы ұсыныс

предложение о по купке контрольного пакета акций 
дружеской компании - достас компания ак ция ла ры-
ның бақылау пакетін сатып алу туралы ұсыныс

предложение о по купке контрольного пакета ак-
ций компании - компания ак ция ла ры ның бақылау 
пакетін сатып алу туралы ұсы ныс

предложение о при обретении акций дружеской 
компа нией - достас компанияның акцияларын сатып 
алу туралы ұсыныс

предложение о присоединении компании - компания-
ны қосып алу туралы ұсыныс

предложение о продаже - сату туралы ұсыныс
предложение о реализации нового выпуска ценных 
бумаг “с приложением максимальных усилий” - 
“барынша күш-жігер жұмсай отырып” бағалы қағаз-
дар дың жаңа шығарылымын өткізу туралы ұсыныс

предложение о скупке акций - акцияларды толайым 
сатып алу туралы ұсыныс (басқа компанияны қосып 
алу (жұтып қою) мақ са тымен)

предложение о слиянии - қосылу туралы ұсыныс
предложение о фи нансировании - қар жы лан дыру ту-
ралы ұсыныс

предложение об ин вестировании - инвестициялау 
туралы ұсыныс

предложение об обмене акций - акцияларды айырбас-
тау туралы ұсыныс

предложение облигаций - облигацияларды ұсыну
предложение обмена акций - акцияларды айыр бастау 
ұсынысы

предложение опциона - опционды ұсыну
предложение отдельных исламских финансовых 
продуктов - жекелеген ислам қаржы өнімдерін 
ұсыну 

предложение официальное - ресми ұсыныс
предложение пакета услуг - көрсетілетін қыз меттер 
пакетін ұсыну

предложение патентоспособное - патентке жарамды 
ұсыныс

предложение первичное - алғашқы ұсыныс
предложение первоначальное - бастапқы ұсыныс
предложение пересмотренное - қайта қа рал ған 
ұсыныс

предложение письменное - жазбаша ұсыныс
предложение плана - жоспар ұсынысы
предложение платежа - төлем ұсыну
предложение по реализации нового выпус ка цен-
ных бумаг с приложением максимальных усилий 
- барынша көп күш-жігер жұм сай отырып, бағалы 
қағаздардың жаңа шы ға ры лы мын өткізу жөніндегі 
ұсыныс



641 ПРЕ-ПРЕ

предложение по самой высокой цене - ең жо ғ ары 
баға бойынша ұсыну

предложение по самой низкой цене - ең тө мен баға 
бойынша ұсыну

предложение по телексу - телекс арқылы бе ріл ген 
ұсыныс

предложение по факсу - факс арқылы берілген ұсыныс
предложение пога шения - өтеуді ұсыну
предложение подписки - жазылым ұсыну
предложение подписки на заем - қарызхатқа жазылу-
ды ұсыну

предложение покупателя - сатып алушының ұсынысы 
(1. сатып алушы мəміле жасасуға дайын баға; 
2. нарықты жасаушы акцияны сатып алуға дайын 
баға; 3. бір компанияның екінші компанияға оның ак-
циясын сатып алу мақсатымен жасаған ұсынысы)

предложение поставщика - жеткізуші ұсы ны сы
предложение прав - құқықты ұсыну
“предложение при условии” - “шартты жағ дай дағы” 
ұсыныс

предложение привлекательное - тартымды ұсыныс
предложение приемлемое - қолайлы ұсыныс
предложение программы - бағдарлама ұсыну
предложение продавцу - сатушыға ұсыныс
предложение публичное - көпшілікке ұсыныс
предложение рационализаторское - рацио на ли за тор-
лық ұсыныс

предложение, регулиру емое конкуренцией - бəсеке-
мен реттелетін ұсыныс

предложение резолюции - қарар ұсыну
предложение решения - шешім ұсыну
предложение с оговоркой - ескертпелі ұсыныс 
предложение с твердым обязательством предоста-
вить кредит - кредит беруге бекем міндеттемемен 
ұсыну

предложение свободное - еркін ұсыныс
предложение совокупное - жиынтық ұсыныс
предложение сотрудничества - ынты мақ тас тық 
ұсынысы

предложение ссудного капитала - несие капиталын 
ұсыну

предложение ссуды - несие ұсыну
предложение твердое - кесімді ұсыныс, тұр лау лы 
ұсыныс

предложение тендерное - тендерлік ұсыныс
предложение товара - тауар ұсынысы
предложение условий - талаптар ұсыну
предложение условное - шартты ұсыныс
предложение услуг - көрсетілетін қызметтер ұсынысы
предложение устное - ауызша ұсыныс
предложение уценки - арзандатуды ұсыну
предложение участия - қатысуды ұсыну
предложение финансирования - қар жы лан ды ру 
ұсынысы

предложение ценных бумаг - бағалы қағаздар 
ұсынысы

предложение ценных бумаг “все или ничего” - 
бағалы қағаздардың “бəрін ұсыну немесе ештеңе 
ұсынбау” ұсынысы

предложение ценных бумаг для продажи по фик-
сированному курсу - тиянақталған бағам бойынша 
сату үшін бағалы қағаздар ұсыну

предложение ценных бу маг для продажи широкой 
публике с последующей котировкой на бирже - 
кейіннен биржада бағасын белгілей отырып қалың 
көпшілікке сату үшін бағалы қағаздар ұсыну

предложение ценных бумаг широкой публике - 
қалың көпшілікке бағалы қағаздар ұсыну

предложение цены - баға ұсыну
предложение цены на аукционе - аукцион дағы баға 
ұсынысы

предложение цены покупа телем - сатып алу шының 
баға ұсынуы

предложения и запросы цен - баға ұсыну жəне оған 
сұрау салу

предложения одинако вых цен на торгах - сауда-
саттықта бірдей баға ұсыну

предложения перекрестные - тоғыспалы ұсы ныстар
предложен ная покупателем цена - сатып алушы 
ұсынған баға

предложенная сумма - ұсынылған сома
предложен ная сумма дивиденда - ұсынылған диви-
денд сомасы

предложенная цена - ұсынылған баға
предложенное участие в торгах - сауда-сат тыққа 
ұсынылған қатысу

предложенный для про дажи - сату үшін ұсы нылған
предложен ный с учетом возможной продажи друго-
му лицу - басқа тұлғаға ықтимал сатуды ескере оты-
рып ұсынылған (бағалы қа ғаздар туралы)

предложенный твердо - бекем ұсынылған (ба ғалы 
қағаздар туралы)

предложить - ұсыну 
предложить чек - чек ұсыну
предмет - 1) зат, нəрсе; 2) іс-əрекет, мəн-ма ғына;  

3) пəн (ғылым, ғылым бөлімі, оқу пəні); 4) тақырып; 
5) нысана

предмет бухгалтерского учета - бухгалтерлік есеп 
пəні

предмет договора - шарттың мəн-мағынасы; шарттың 
тақырыбы

предмет договора об утверждении траста - се нім 
қорын бекіту туралы шарттың мəн-ма ғы на сы

предмет заказа - тапсырыс заты
предмет залога - кепіл заты, кепілге салынатын зат
предмет заявки - өтінім нысанасы 
предмет исследования - зерттеу тақырыбы
предмет коллекционирования и вложения средств 
инвесторами - инвесторлардың жи нақ та ма лау жəне 
қаражат салу заты

предмет контракта - келісімшарт тақырыбы
предмет налогообложения - салық салу заты
предмет обсуждения - талқылау тақырыбы 
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предмет переговоров - келіссөздер тақырыбы
предмет сделки - мəміле заты
предмет финансового права - қаржы құқы ғы ның 
тақырыбы

предметная бюджетная классификация - бюд жеттің 
тақырыптық сыныптамасы

предметы длительного пользования - ұзақ пайдала-
нылатын заттар

предметы личного потребления - жеке бас тың 
тұтыну заттары

предметы потребления - тұтыну заттары
предметы продажи - сату заттары
предметы роскоши - сəн-салтанат заттары
предметы широкого потребления - көпшілік қолды 
заттар

предналоговая норма возврата - қайтарудың са лық 
алдындағы нормасы, салық ал дын да ғы қайтару нор-
масы

предналоговые доходы - салық алдындағы табыс, 
салық алдындағы кіріс (табыс салығы салынбай 
тұрғандағы таза табыс)

предналоговые заработки - салық алдындағы табыс, 
салық алдындағы жалақы

предналоговый - салық алдындағы 
преднамеренное банкротство - əдейі банкроттық
предоперационные расходы - операциялар алдындағы 
шығыс 

предоплата - алдын ала төлеу (1. кең ма ғы на да: бо-
рыш қор лық міндеттемені төлем мерзімі басталмас-
тан бұрын төлеу; 2. бух гал тер лік есепте: болашақ 
пайда есебіне жат қызылып, теңгерімдік шотқа жа-
зылатын, сонан соң пайда алу кезеңінде есептен шы-
ға рылатын шығын, 3. банк ісінде: қа рыз ды төлем 
мерзімі басталмастан бұрын тө леу; 4. мерзімі 
ұзар тыл ған несиеде: есеп айы рысу күні бас тал ған ға 
де йін төлеу; 5. ба ғ а лы қағаздарда: сатушыға ба ға-
лы қа  ғаз  ды есеп айырысу мерзімі басталғанға дейін 
тө леу)

предоплата вексельным аккредитивом - векселдік 
аккредитивпен алдын ала төлеу

предоплата поставляемой продукции - жеткізілетін 
өнім үшін алдын ала төлеу

предоплата работ - жұмыстар үшін алдын ала төлеу
предоплата услуг - көрсетілетін қызметтер үшін ал-
дын ала төлеу

предоплатный штраф - алдын ала төлеу айыппұлы
предоставить кредит - кредит беру
предоставить обеспечение под ссуду - несие 
кепілдігімен қамтамасыз ету

предоставить освобождение от уплаты долгов - бо-
рышты төлеуден босату

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

предоставле ние 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 - мемле-
кеттік кредит беру

предоставление государственных гарантий - мемле-
кеттік кепілдіктер беру

предоставление данных - деректер беру
предоставление де нежных 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 - қо сымша 
мерзім беру

предоставление займа - қарыз беру
предоставление займа банком - банктің қа рыз беруі
предо ставление займа и депонирование - қа рыз беру 
жəне депозиттеу

предоставление займа на льготной основе - жеңіл-
дік ті негізде қарыз беру

предоставление займа под залог судна - кеме кепілі-
мен қарыз беру

предоставление залога - кепіл(зат) беру
предоставление иностранного займа - шетел дік 
қарыз беру

предоставление информации - ақпарат беру
предоставление ипотечного кредита - ипо те ка лық 
кредит беру

предоставление капитала - капитал беру
предоставление концессии - концессия беру
предоставление котировки - баға белгі ле ні мін ұсыну
предоставление кредита - кредит беру (ұсыну)
предоставление кредита под залог - кепілзат 
кепілдігімен кредит беру

предоставление лицензии - лицензия беру
предоставление лицензии на технологию - техноло-
гияға лицензия беру

предоставление льгот - жеңілдіктер беру
предоставление льгот по кредиту - кредит бойынша 
жеңілдіктер беру

предоставление льготного периода в погашении 
основного долга - негізгі борышты өтеуде жеңілдікті 
кезең беру

предоставление льготного периода по погашению 
вознаграждения - сыйлықақыны өтеу бойынша 
жеңіл дікті кезең беру

предоставление необходимых условий - қа жетті 
жағдайлар жасау
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предоставление обеспечения - кепілзатпен қам тама-
сыз ету 

предоставление обеспечения по ссуде - несие бо-
йынша 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 құ қы ғын беру
предоставление права приобрести пакет акций или 
дочернюю компанию для защиты от поглощения 
- жұтылудан қорғау үшін акциялар пакетін немесе 
еншілес компанияны сатып алу құқығын беру

предоставление предварительного расчета - алдын 
ала жасалған есепті ұсыну

предоставление преимущества - артық шы лық беру
предоставление привилегии - пұрсаттылық беру
предоставление режима наибольшего благоприят-
ствования - 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 нуждающимся в жилье - 
тұрғын үйге мұқтаж адамдарға несие беру

предоставление ссуды под залог - кепілзат 
кепілдігімен несие беру

предоставление тарифных льгот - тарифтік жеңілдік 
беру 

предоставление услуг - қызмет көрсету 
предоставление уступок в условиях - жағ дай ға орай 
кеңшілік беру 

предоставление финансовой поддержки - қаржы 
көмегін беру 

предоставление финансовых льгот - қар жы лық 
жеңілдіктер беру

предоставление финансовых ресурсов - қар жы ре-
сурстарын беру

предоставление ценных бумаг в залог - ке піл ге 
бағалы қағаздар беру 

предоставление цен ных бумаг взаймы на фондовом 
рын ке - қор нарығында қарызға бағалы қағаздар 
беру

предоставление ценных бумаг с премией - сыйлық-
ақылы бағалы қағаздар беру

предоставление экономической самостоятельности 
- экономикалық дербестік беру

предоставленная ссуда - берілген несие
предоставлять аванс - аванс (алғы төлем) беру
предоставлять гарантию - кепілдік беру
предоставлять гарантию долга - борыш ке піл дігін 
беру

предоставлять гарантию расходов - шығыс кепілдігін 
беру

предоставлять денежные средства - ақшалай қаражат 
беру

предоставлять долгосрочную ссуду - ұзақ мер зімді 
несие беру

предоставлять дополнитель ную маржу по ссуде - 
несие бойынша қосымша маржа беру

предоставлять заем - қарыз беру
предостав лять индоссамент банку - банкіге индосса-
мент беру

предоставлять ипотеку - ипотека беру
предоставлять капитал - капитал беру
предоставлять капиталовложения - күрделі жұмса-
лым беру

предоставлять котировку - баға белгіленімін ұсыну
предоставлять кредит - кредит беру
предоставлять креди тору преимущественное право 

- несиегерге артықшылықты құ қық беру
предостав лять льготный кредит - жеңілдікті кредит 
беру

предоставлять обеспечение - қам сыз дан дыр ма беру
предоставлять обеспе чение кредитору - несиегерге 
қамсыздандырма беру

предоставлять обеспече ние по ссуде - несие бойынша 
қамсыздандырма беру

предоставлять обеспечение под выпуск облигаций 
- облигациялар шығару кепілімен қамсыздандырма 
беру

предоставлять опцион - опцион беру
предоставлять отсрочку платежа - төлем мəу ле тін 
беру

предоставлять покры тие - өтем беру
предоставлять право заниматься банковской 
деятельно стью - банк қызметімен айналысу құқы-
ғын беру

предоставлять режим наибольшего благоприятство-
вания - неғұрлым қолайлы тəр тіп те ме жасау 

предоставлять сред ства - қаражат беру
предостав лять срочное обеспечение - мер зім ді 
қамсыздандырма беру

предоставлять ссуду - несие беру (ұсыну)
предостав лять ссуду без залога - кепілсіз несие беру
предоставлять ссуду под бодмерею - бодмерея кепілі-
мен несие беру

предоставлять ссуду под залог - кепілге несие беру
предоставлять ссуду под залог документов - құжат-
тар кепілімен несие беру

предоставлять ссуду под залог недвижимос ти - жыл-
жымайтын мүлік кепілімен несие беру

предоставлять ссуду под проценты - пайыз ке пілімен 
несие беру

предостав лять ссуду под ценные бумаги - бағалы 
қағаздар кепілімен несие беру

предоставлять субсидии - жəрдемқаржы беру
предоставлять уступки в условиях - шарттар негі зін-
де кеңшілік беру
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предоставлять финан сирование - қаржы лан дыру
предоставлять форвардное обеспечение - форвард-
тық қамсыздандырма беру

предоставлять ценовую скидку - баға ше ге рі мін беру
предо ставляющий покупателю за вознаграждение 
отсрочку платежа - сатып алу шы ға сыйақы үшін 
төлем мəулетін беруші

предостережение - сақтандыру, алдын ала ескеру
предостережение от ошибок - қателерден сақ тандыру
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, залал-
ды болдырмау 

предписание - өкім, нұсқама, ұйғарым (1. жазбаша 
өкім, бұйрық; нормативтік акт мəтінінде тұ жы-
рым дал ған қарапайым нор ма тив тік-құқықтық əмір; 
2. талапкерге зиян келтіруі мүмкін бірдеңені жасау-
дан қа лыс болу туралы жауапкерге өкім ететін сот 
ордері)

предписание бюджетное - бюджеттік нұсқама
предписание валютное - валюталық ұйғарым
предписание закупочное - көтере сатып алу ұйғарымы
предписание запретительное - тыйым салу ұйғарымы
предписание налоговое - салықтық нұсқама
предписание об исполнении - орындау туралы 
нұсқама

предписан ные законом масса и чистота металла 
в монете - мəнеттегі металдың заңмен ұйғарылған 
салмағы мен тазалығы 

предписанный зако ном резерв - заңмен ұй ға рылған 
сақтық қор 

предполагаемая изменчивость курсов акций - ак-
циялар бағамының болжалды өз гер гіш ті гі

предполагаемая цена - болжалды баға
предполагаемая цена еще не выпущенных акций - 
əлі шығарылмаған акциялардың болжалды бағасы

предполага емое использование заемных средств - 
қарыз қаражатын болжалды пайдалану

предполагаемое лицо, осуществляющее трансферт 
собственности или прав - мен шік трансфертін не-
месе құқықтарды жүзеге асырушы болжалды тұлға

предполагаемые ин вестиции - болжалды инвести-
циялар

предполагаемые сбережения - болжалды жинақ ақша
предполагаемые убыт ки - болжалды залал
предполагаемый базис налога - салықтың болжалды 
базисі

предполагаемый лидер - болжалды көш бас шы 
(сақтандыруда тəуекелдің негізгі үлесін алуға дайын 
сақтандырушы)

предполагаемый признанный доход - болжалды 
танылған табыс

предполагаемый размер расходов - болжалды шығыс 
мөлшері

предполагаемый, предположитель ный - болжалды
предположение сметное - сметалық топшылама
предположение ценовое - бағалық топшылама 
предположения бюджетные - бюджеттік топшылама
предположительное право собственности - меншік-
тің болжалды құқығы

предпосылка - алғы шарт (ақиқат ретінде қа  ра  ла тын 
ұсыныс, шешімдер қабылдау үде  рі  сін де бастапқы 
негіз ретінде пайдаланылады)

предпосылка для заключения соглашения - келісім 
жасасуға арналған алғы шарт

предпосылка рыночного “клиринга” - на рық тық 
“клиринг” алғы шарты

предпосылка рыночной “расчистки” - на рық тық “та-
зарту” алғы шарты

предпосылки внедрения исламских финансовых 
институтов - ислам қаржы институттарын енгізудің 
алғышарттары

предпосылки для экономического роста - экономи-
ка  лық өсудің алғы шарты

предпосылки экономические - экономикалық алғы 
шарттар 

пред почесть одного кредитора другим - бір несие гер-
ді екіншісінен артық көру

предпочтение - артықшылық, артықшылық беру 
(ықтимал мүмкіндіктердің бірін таңдау)

предпочтение лик видности - өтімділікті ар тық көру
предпочтение одного кредитора другому - бір несие-
герді екіншісінен артық көру 

предпочтение по времени - уақыт жөнінен артық шы-
лық беру

предпочтение покупательское - сатып алушылыққа 
артықшылық беру

предпочтение потребительское - тұтыну шы лық қа 
артықшылық беру

предпочтение риска - тəуекелге артықшылық беру
предпочтительные пошлины - артықшы лық ты баж
предприимчивость - тапқырлық, іскерлік (адам ның 
жігерлілігі, тапқырлығы, алға қо йыл ған міндеттерді 
шешуде іскерлік, тап қыр лық танытуы) 

предприимчивость в банковской сфере - банк 
аясындағы тапқырлық

предприимчивый руководитель - тапқыр басшы, 
тапқыр жетекші

предприниматель - кəсіпкер (пайда алу үшін на рық қа 
тауар жеткізуге не қызмет көр се ту ге талпынушы 
жекеше тұлға, яғни кə сіп кер лік қызметпен, бизнес-
пен айналысушы тұлға)

предприниматель добросовестный - адал кə сіпкер
предприниматель единоличный - жеке-дара кəсіпкер 
предприниматель, идущий на риск - тə уе кел ге бара-
тын кəсіпкер

предприниматель индивидуальный - жеке кə сіпкер
предприниматель теневой - көлеңкелі кə сіп керлер
предприниматель частный - жекеше кəсіпкер
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предприниматель, идущий на риск - тəуе кел ге бара-
тын кəсіпкер

предпринимательская деятельность - кə сіп кер лік 
қызмет, кəсіпкерлік қайраткерлік 

предпринимательская деятельность граждан - 
азаматтардың кəсіпкерлік қызметі, аза мат тар дың 
кəсіпкерлік қайраткерлігі 

предпринимательская деятельность на рынке 
ценных бумаг - бағалы қағаздар на ры ғын да ғы 
кəсіпкерлік қызмет

предпринимательская деятельность, носящая 
эпизодический характер - ара-тұра сипаттағы 
кəсіпкерлік қызмет

предпринимательская инициатива - кəсіп кер лік 
бастама, кəсіпкерлік ынтагерлік

предпринимательская монополия - кəсіп кер лік 
монополия

предпринимательская способность - кəсіп кер лік 
қабілет

предпринимательская тайна - кəсіпкерлік құпия
предпринимательский деловой траст - кəсіп керлік 
іскерлік сенім қоры

предпринимательский доход - кəсіпкерлік табыс
предпринимательский индекс - кəсіпкерлік индекс
предпринимательский риск - кəсіпкерлік тəуекел 

(кəсіпкердің бастамашылығымен, іскерлігімен, 
өз ісін ұйымдастырудағы ай қын дық тың толық 
еместігімен байланыс ты қатері, тəуекелдігі)

предпринимательское право - кəсіпкерлік құқық
предпринимательство - кəсіпкерлік
предпринимательство государственное - мем лекеттік 
кəсіпкерлік

предпринимательство индивидуальное - жеке 
кəсіпкерлік

предпринимательство криминальное - қыл мыс ты 
кəсіпкерлік

предпринимательство малое - шағын кəсіп керлік
предпринимательство незаконное - заңсыз 
кəсіпкерлік

предпринимательство рисковое - тəуекелдік 
кəсіпкерлік, қатерлі кəсіпкерлік

предпринимательство свободное - еркін кə сіпкерлік
предпринимательство совместное - бірлескен 
кəсіпкерлік

предпринимательство среднее - орташа кə сіпкерлік
предпринимательство страховое - сақтан ды ру шылық 
кəсіпкерлік

предпринимательство торговое - сауда кə сіп керлігі
предпринимательство частное - жекеше кə сіп керлік
предприятие - кəсіпорын (азаматтық құ қық тың 
ерекше объектісі, кəсіпкерлік қызметті жүзеге асы-
ру үшін пайдалананылатын мү лік тік кешен)

предприятие акционерное - акционерлік кə сіп орын
предприятие ведомственное - идаралық кə сіп орын
предприятие венчурное - венчурлік кə сіп орын
предприятие государственного сектора - мем лекеттік 
сектордың кəсіпорны

предприятие государственное - мем ле кет тік 
кəсіпорын (негізгі қаражаты мем ле кет тің мен ші-
гін де гі, ал басшыларын мем ле кет тік органдар та ға-
йын дай тын немесе ке лі сім шарт бойынша жалдай-
тын кə сіп орын)

предприятие дочернее - еншілес кəсіпорын
предприятие единоличное - жеке-дара кə сіп орын
пред приятия, зависящие от валютного курса - валю-
та бағамына тəуелді кəсіпорындар

предприятие-заемщик - қарызгер-кəсіпорын
предприятие “закрытое” - “жабық” кə сіп орын 
предприятие индивидуальное - жеке кə сіп орын
предприятие иностранное - шетелдік кəсіпорын
предприятие казенное - қазыналық кəсіпорын
предприятие капиталоемкое - капиталды көп қажет-
сінетін кəсіпорын

предприятие конкурентоспособное - бəсекеге 
қабілетті кəсіпорын

предприятие конкурирующее - бəсекелес кə сіпорын
предприятие корпоративное - корпоративтік 
кəсіпорын (тəуелсіз заңи субъектілер ре тін де өмір 
суретін, меншігі үлеспұлдарға бө лін ген кəсіпорын)

предприятие по производству монет - мəнет өндіре-
тін кəсіпорын

предприя тие, пользующееся промышленным 
кредитом - өнеркəсіптік кредитті пайдаланатын 
кəсіпорын 

предприятие прямого иностранного инвестирова-
ния - тікелей шетелдік инвестициялау кəсіпорны

предприятие совместное - бірлескен кə сіп орын
предприятие хозрасчетное - шаруашылық есептегі 
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 ордер - сату алдындағы ордер
предпродажный сервис - сату алдындағы қыз мет 
көрсету

председатель - төраға, төрайым (ұйым мү ше ле рі нің 
жиналысын жүргізу үшін сайланған тұлға)

председатель арбитражной комиссии - ар бит раж  дық 
комиссияның төрағасы, 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 правле ния банка - банк бас қар ма сының 
төрағасы
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председатель правления компании - компания 
басқармасының төрағасы

председатель совета директоров - директорлар 
кеңесінің төрағасы

председатель Управления ссудо-сберега тельных 
ассоциаций - Несие-жинақ қа уым дас тығы басқарма-
сы ның төрағасы

председательство - төрағалық 
председательствующий - төрағалық етуші
представители денег - ақша өкілдері
предста вители полноценных денег - толымды ақша 
өкілдері

представители сторон - тараптардың өкілдері
представитель - өкіл (азаматтық құқықта: басқа 
тұлғаның (өкілдік берушінің) атынан мəміле немесе 
өзге де заңи іс-əрекет жасаушы тұлға)

представитель аккредитованный - аккредитивтелген 
өкіл, тіркелген өкіл

представитель банка - банк өкілі
пред ставитель банка в расчетной палате - банктің 
есеп айырысу палатасындағы өкілі

представитель банка, анализирующий кредито-
способность клиента - банктің клиент тің несиеге 
қабілеттілігін талдаушы өкілі

представитель брокерской фирмы - бро кер лік 
фирманың өкілі

представитель брокер ской фирмы, имею щий доступ 
в зал биржи - биржа құ жы ра сы на қолы жететін өкілі

представитель брокер ской фирмы, принимающий 
поручения у клиентуры - бро кер лік фирманың кли-
енттерден тапсырма қа был даушы өкілі

представитель владельца ценных бумаг - ба ғалы 
қағаздарды иеленушінің өкілі

представитель власти - өкімет өкілі (билік өкі леттігі 
берілген лауазымды тұлға) 

представитель держателей облигаций - облигация-
ларды ұстаушылардың өкілі

представитель заказчика - тапсырыскердің өкілі
представитель законный - заңды өкіл
представитель зарегистрированный - тір келген өкіл 

(биржада)
представитель зарубежный (иностранный) - шетел-
дік өкіл

представитель международной организации - халық-
аралық ұйымның өкілі

представитель ответственный - жауапты өкіл
представитель официальный - ресми өкіл
представитель покупателя - сатып алушы ның өкілі
представитель полномочный - өкілетті өкіл
представитель поставщика - жеткізушінің өкілі
представитель постоянный - тұрақты өкіл
представитель правительства - үкімет өкілі
представитель предпринимателя - кəсіп кер дің өкілі
представитель предприятия - кəсіпорын өкілі
представитель продавца - сатушының өкілі
представитель профсоюза (профсоюзный) - кəсіп-
одақ өкілі

представитель работников - қызметкерлер өкілі
представитель работодателей - жұмыс бе ру ші лер 
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 - сақ тан дыру 
компаниясының өкілі

“представитель счета” - “шот өкілі” 
представитель торговый - сауда өкілі
представитель уполномоченный - уəкілетті өкіл
представитель Федерального резервного банка - 
Федералдық сақтық қор банкінің өкілі

представитель федерального резервного банка, при-
нимающий заявки на выпуск банк нот от коммер-
ческих банков - фе де рал дық сақтық қор банкінің 
ком мер ция лық банктерден банкнот шығаруға өтінім 
қа был дау шы өкілі

представитель фирмы - фирма өкілі
представитель юридический - заңи өкіл
представительные органы - өкілдікті органдар
представительский индоссамент - өкілдікті индосса-
мент (иелену құ қы ғын емес, өкілдікті құқық беретін 
индоссамент түрі)

представительство - өкілдік (1. бір тұлға екін ші тұл-
ға ның атынан заңи іс-əрекет жасайтын құ қық тық 
қатынас; 2. белгілі бір салада, аймақта басқа жер-
де, басқа елде орналасқан кəсіпорынның, фирманың 
банк тің өкілі болып табылатын мекеме - заңды тұл -
ға  ның орналасқан жерінен тысқары ор на лас қан оқ-
шау лан ған бөлімшесі, ол заң ды тұл ға ның мүд де ле рін 
білдіріп, оларды қор ғай ды)

представительство агентское - агенттік өкілдік
представительство банка - банк өкілдігі
представительство банка в другой стране - банктің 
басқа елдегі 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 иностранной торговой фирмы - 
шетелдік сауда фирмасының өкілдігі

представительство иностранной фирмы - шетелдік 
фирманың өкілдігі

представительство коммерческое - коммер ция лық 
өкілдік

представительство консульское - консулдық өкілдік
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представительство кредитной организации - кредит 
ұйымының өкілдігі

представительство монопольное - монопо лия лық 
өкілдік

представительство Национального банка за грани-
цей - Ұлттық банктің шетелдегі өкілдігі

представительство по доверенности - сенім хат бо-
йынша өкілдік (салық төлеушінің бюджетке төлем-
ді үшінші адамға тапсыруы)

представительство по закону - заң бойынша өкілдік 
(кəмелетке толмағандардың табысына салынатын 
салықты ата-аналарының төлеуі)

представительство по назначению - та ға йын дау бо-
йынша өкілдік (салық төлеушінің бюджетке төлем-
ді үшінші адамға тапсыруы)

представительство постоянное - тұрақты өкілдік
представительство с исключительными правами - 
айрықша құқықтары бар өкілдік

представительство совместное - бірлескен өкілдік
представительство торговое - сауда өкілдігі
представительство юридического лица - заң ды тұлға 
өкілдігі

представление - ұсыну, табыс ету; 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 векселя для оплаты - век сель ді төлеу 
үшін ұсыну

представление данных - деректер ұсыну
представление данных в таблице - дерек тер ді кестеде 
көрсету

представление доказательств - дəлелдер ұсыну
представление доказательств понесенного ущерба - 
келтірілген зиянның айғағын ұсыну

представление доклада - баяндаманы ұсыну 
представление документа - құжат ұсыну
представление документации - құжаттама ұсыну, 
құжаттаманы таныстыру

представление документов к акцепту - ак цеп тіге 
құжаттар ұсыну

представление документов к платежу - тө лем ге 
құжаттар ұсыну

представление и раскрытие в аудите - ау дит тегі 
ұсыну мен ашып көрсету

представление интереса - мүдде білдіру
представление информации - ақпарат ұсыну
представление к акцептованию - акцептеуге ұсыну
представление компании - компанияны та ныс тыру
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

пред ставление официальной отчетности - ресми 
есептілік (есеп-қисап) беру

представление пакета предложений - ұсы ныс тар 
пакетін тапсыру

представление плана - жоспармен таныстыру
представление плана на рассмотрение - жос парды 
қарауға ұсыну

представление подробного отчета - егжей-тег жейлі 
есеп беру

представление продукции - өнімді ұсыну
представление проекта на утверждение - жобаны 
бекітуге ұсыну

представление рекомендации - кепілдеме беру
представление сертификата - сертификатын көрсету
представление тендера - тендер ұсыну
представление технико-экономического обоснова-
ния - техникалық-экономикалық негіздеуді ұсыну

представление тратты для акцепта - траттаны акцеп-
теу үшін ұсыну

представление фи нансового отчета - қаржы есепте-
месін беру

представление финансовых показателей в текущих 
ценах - қаржы көрсеткіштерін ағымдағы бағамен 
ұсыну

представление ценных бумаг через биржу - биржа 
арқылы бағалы қағаздар беру 

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 (аза мат тық 
құқық та: басқа біреуге (өкілге) мə мі ле жасасуға 
немесе өзге де заңи əрекет жа сау ға сенім білдіруші 
тұлға)

представлять в качестве платежа - төлем ре тінде 
беру

представлять консорциум - консорциумды таныс-
тыру

представлять котировку - баға белгіленімін таныс-
тыру

представлять на ин кассацию - инкассолауға беру
представлять предложе ние - ұсынысты та ныс тыру 
представлять счет - шотты таныстыру
предстоящие торги - алдағы сауда-саттық
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предупредительные мероприятия в страховании - 
сақтандырудағы алдын алу шаралары, сақ тан ды ру да-
ғы ескерту шаралары

предупреждение - ескерту, ескертпе, алдын алу 
(1. бірдеңені тойтару үшін шара қол да ну; 2. бірдеңе 
жайында ескертетін хабарлама, сақтандыру)

предупреждение банкротства - банкрот тық тың алдын 
алу, банкроттықты ескерту

предупреждение о нарушении контракта - келісім-
шарттың бұзылғаны туралы ескерту

предупреждение об обжаловании - шағыным туралы 
ескерту

предупреждение об увольнении - жұмыстан босаты-
латыны туралы ескерту

предупреждение официальное - ресми ескерту
предупреждение письменное - жазбаша ескерту
предупреждение причинения вреда - зиян келтірі ле-
тінін ескерту

предусматривание в бюджете - бюджетте қарастыру 
предусматривание франшизы - франшизаны 
қарастыру

предусматривать - қарастыру, көздеу
предусматривать аванс - авансты (алғы тө лем ді) 
қарастыру

предусмотр в бюджете - бюджетте қарастыру 
предусмотрение издержек - шығынды қа рас ты ру 
предусмотрение условия - шарттарды көздеу
предусмотренный - қарастырылған, көзделген
предусмотреть контрактом - келісімшартта 
қарастыру

предусмотрительность - абайлағыштық, сақ тан-
ғыштық

предшествующая ко тировка - алдыңғы баға 
белгіленімі

предшествующий индос сант - алдыңғы индоссант
предъявитель - ұсынушы, көрсетуші (“ұсынушыға 
төленсін” деген белгі соғылған чекті не вексельді 
төлеуге ұсынатын тұлға)

предъяви тель бланкового индоссамента - индосса-
мент бланкін 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 бума га - көрсетілетін 
борышкерлік қағаз

предъявительская облигация - ұсынбалы облигация
предъявительская тратта - көрсетушінің траттасы 
предъявительская форма ценных бумаг - бағалы 
қағаздардың ұсынбалы нысаны

предъявительские ценные бумаги - ұсынбалы бағалы 
қағаздар

предъявительский вексель - ұсынбалы вексель
предъявительский век сель в фунтах стерлингов - 
көрсетушінің стерлинг фунт тү рін де гі векселі

предъявительский счет - көрсетуші шоты
предъявительский чек - ұсынбалы чек
предъявительское свиде тельство на акцию - акция-
ның көрсетілетін куəлігі

предъявление - көрсету, таныстыру
предъявление акта - актіні көрсету
предъявление векселя - вексельді көрсету
предъявление векселя для протеста - век сель ді 
наразылық білдіру үшін ұсыну

предъявление векселя к учету - вексельді есепке 
алуға ұсыну 

предъявле ние денежного оправдательного докумен-
та - 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 - тө лем үшін 
құжат ұсыну

предъявле ние документа непосредственно служа-
щему банка - құжатты тікелей банк қызметшісіне 
көрсету 

предъявление долга - борышты ұсыну 
предъявление иска - талап ұсыну
предъявление иска в связи с долгами - бо рыш тарға 
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 тө лем ге ұсыну
предъявление тратты - траттаны көрсету
предъявление требования - талап қою
предъявление чека - чекті көрсету
предъявление чека к оплате - чекті төлеуге ұсыну 
предъ являть - көрсету (траттаны)
предъявлять вексель - вексельді көрсету
предъявлять вексель для акцепта - вексельді акцепт 

(ризалық) үшін көрсету
предъяв лять вексель для акцептования - век сель ді 
акцептеу (ризалық беру) үшін көр се ту

предъявлять гарантийное письмо - кепілдік хатты 
көрсету

предъявлять для акцептования - акцептеу (ризалық 
беру) үшін көрсету

предъявлять иск к должни ку - борышкерге қуыным-
ды көрсету

предъявлять иск по долгам - борыш бойынша қуы-
ным ды көрсету

предъявлять к оп лате - төлеуге көрсету
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предъявлять пе реводный вексель - аударма вексельді 
көрсету

предъявлять тратту для акцепта - акцепт (ризалық) 
үшін көрсету

предъ являть тратту для акцептования - траттаны 
акцептеу (ризалық беру) үшін көрсету

предъявлять чек - чекті көрсету (төлеуге)
предъявлять чек к оплате - чекті төлеуге көрсету
предыдущий - алдынғы, бұрынғы, ілкі
предыдущий владелец - алдыңғы иеленуші
предыдущий год - алдыңғы жыл
предыдущий индос сант - алдыңғы индоссант
предыдущий облигационный заем - бұрынғы облига-
циялық қарызхат

предыдущий остаток - алдыңғы қалдық
преемник - мирасқор
преемственность - сабақтастық, мирасқорлық
преемственность в работе - жұмыстағы са бақ тастық
преемственность на посту - қызметтік са бақ тастық 
преемственность персонала - қызметкерлер құрамы-
ның сабақтастығы

преемственность предпринимательской дея-
тельности - кəсіпкерлік қызмет са бақ тас ты ғы

преемственность руководства - бас шы лық тың 
сабақтастығы

преемственность собственности - меншік сабақтас-
тығы

преждевременная инфляция - мерзімінен бұрын пай-
да болған инфляция

преждевременное действие в операциях с ценными 
бумагами - бағалы қағаздармен операция жасауда 
күні бұрын əрекет жасау

преждевременное погашение долгосрочной за-
долженности - ұзақ мерзімді берешекті мерзімінен 
бұрын өтеу

преждевременный - уақытынан бұрын
презент - сыйлық, тарту
презентант - таныстырушы (вексель ұсынушы)
презентация - ұсыну, таныстыру рəсімі, таныстырым, 
тұсау кесер (1. вексельді төлем төлеуге міндетті 
тұлғаға ұсыну, таныстыру; 2. жаңа құрылған 
фирманы, жаңа жобаны, фильмді, туындыны, т.б. 
жарнамалау мақсатымен жүргізілетін таныстыру, 
ұсыну рəсімі)

презентация банка - банкті таныстыру
презентация проекта - жобаны таныстыру
презентация ценных бумаг андеррайтерам - бағалы 
қағаздарды андеррайтерлерге таныс тыру

Президент - Президент, Елбасы (1. рес пуб ли ка лық бас-
қару нысанындағы мемлекеттің басшысы; 2. кей-
бір қоғамдық мекемелердің сайланбалы же тек ші сі; 
3. корпорациялардың жоғары лауазымды тұлғасы)

президент банка - банк президенті
Президент государства - мемлекет Президенті
президентские полномочия - президенттік өкілеттік
президентские программы - президенттік бағдар ла-
малар

президентский совет - президенттік кеңес
президентское правление - президенттік басқару
президентура - президентура, президенттік (пре-
зидент қызметіндегі адамның өкілеттігі мерзімі, 
сондай-ақ қызмет кезеңі)

президиум - төралқа (жиналысты, кеңесті, конферен-
цияны басқару үшін сайланған адамдар тобы)

президиум почетный - құрметті төралқа
президиум собрания - жиналыс төралқасы
презумпция - презумпция, анық-қанығына жету, анық-
қанықтығы, ұйғарынды анықтық (1. ықтималдыққа 
негізделген болжал; 2. фактінің заңсыздығы дəлел-
ден генше, оның заңи растығын, заңдылығын заң жү-
зін де тану)

презумпция вины должника - борышқор кінəсінің 
анық-қанығына жету 

презумпция невиновности - кінəсіздіктің анық-қаны-
ғына жету

презумпция неопровержимая - бұлтартпас ұйғарын-
ды анықтық 

презумпция опровержимая - теріске шы ға ры латын 
ұйғарынды анықтық 

презумпция оспоримая - даулы ұйғарынды анықтық
презумпция правовая - құқықтық ұйғарынды 
анықтық

преимушество исключительное - айрықша артық-
шылық

преимущественная покупка - басымдықпен сатып 
алу, артықшылықпен сатып алу

преимущественное право - артықшылықты құқық
преимуще ственное право акционера - акцио нердің 
артықшылықты құқығы

преимущественное право акционеров на вновь 
выпускаемые акции - ак цио нер лер дің жаңадан 
шығарылатын акцияларға ар тық шы лық ты құқығы

преимущественное пра во держателей акций - акция-
ларды ұстаушылардың ар тық шы лық ты құқығы

преимущественное право заключать сделки на 
выгодных условиях - тиімді жағдайда мəміле 
жасасудың артықшылықты құқығы 

преимущественное право кредитора - не сие гердің 
артықшылықты құқығы

преимущественное право на покупку - сатып алуға 
басым құқық, сатып алуға ар тық шы лық ты құқық

преиму щественное право на получение дол гов 
в случае банкротства дебитора - де би тор дың 
банкроттығы жағдайында борышты алу ға артық шы-
лық ты құқық

преимущественное право подписки на акции - 
акцияларға жазылудың артықшылықты құқығы

преи мущественное право подписки на вновь выпу-
скаемые акции - жаңадан шы ға ры ла тын акцияларға 
жазылудың ар тық шы лық ты құқығы

преимущественное право покупки - сатып алудың 
басым құқығы, сатып алудың ар тық шы лық ты 
құқығы
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преимущественное право продажи или “право пер-
вой руки” - сатудың ар тық шы лық ты құқығы немесе 
“бірінші қол құқығы”

преимущественное требование - артық шы лық ты 
талап

преимущество - артықшылық (1. пайда, ар тық шы-
лық; 2. бірдеңеге айрықша құқық)

преимущество в доход ности - табыс ты лық та ғы 
артықшылық

преимущество в отно шении процентной ставки - 
пайыздық мөлшерлеме жөніндегі ар тық шылық

преимущество в получении заказа в биржевой тор-
говле - биржа саудасында тапсырыс алу артық шы-
лығы

преимущество дополнительное - қосымша артық-
шылық

преимущество естественное - табиғи артық шылық
преимущество конкурентное - бəсекелестік артық-
шылық

преимущество маркетинговое - мар ке тин гі лік артық-
шылық

преимущество месторасположения - ор на лас қан жер-
дің артықшылығы

преимущество одностороннее - бір жақты ар тық шы-
лық

преимущество при наложении ареста на имущество 
за долги перед другими кредиторами - борыш 
үшін мүлікке тыйым салу ке зін де басқа несиегерлер 
алдындағы ар тық шы лық 

преимущество технико-экономическое - техникалық-
экономикалық артықшылық

преимущество финансовое - қаржылық ар тық шылық
преимущество ценовое - баға артықшылығы
преимущество экономическое - эконо ми ка лық артық-
шылық

прейскурант - прейскурант, бағанама, баға көр сет кіші, 
баға анықтамалығы (түрлі та уар лар, көрсетілетін 
қызметтер бағасының анық тамалығы, жүйеленген 
жинағы)

прейскурант базисный - базистік прейскурант, 
базистік бағанама

прейскурант комиссионных сборов банка - банктің 
комиссиялық алым бағанамасы 

прейскурант комиссионных сборов банка по опера-
циям - банктің операциялар бойынша комиссиялық 
алымының бағанамасы

прейскурант комиссионных сборов по операциям 
- операциялар бойынша комис сия лық алымның ба ға-
на масы

прейскурант тарифов - тарифтер прейскуранты 
(бағанамасы)

прейскурант торгов - сауда-саттық ба ға на ма сы
прейскурант цен - баға прейскуранты, баға көр сет кіші 
прейскурантная оптовая цена - прейс ку рант тық 
көтерме сауда бағасы

прейскурантная цена - бағанамалық баға
прекра тить платежи - төлемді тоқтату

прекращать - тоқтату
прекращать выплату дивидендов - дивиденд төлеуді 
тоқтату

прекращать долг несостоятельного должника - 
дəрменсіз борышкердің борышын тоқтату 

прекращать котировку ценной бумаги - ба ға лы 
қағаздардың баға белгіленімін тоқтату 

прекращать котировку ценной бумаги временно - 
бағалы қағаздың баға белгіленімін уақытша тоқтату

прекращать котировку ценной бумаги из-за на-
рушения правил - ережелердің бұ зы луы се беп ті 
бағалы қағаздардың баға бел гі ле ні мін тоқтату

прекращать кредитова ние - несиелендіруді тоқтату
прекращать платежи - төлем төлеуді тоқтату
прекращать подпи ску - жазылысты тоқтату
прекращать трансферт ные операции - трансферттік 
операцияларды тоқтату

прекращение - тоқтатылу, тоқтату 
прекращение банковской гарантии - банк кепілді гі-
нің тоқтатылуы

прекращение взаимоотношений с клиентом - 
клиент пен өзара қатынасты (қарым-қа ты нас ты) 
тоқтату

прекращение выдачи кредитов - кредит бе ру дің 
тоқтатылуы

прекращение выплаты зарплаты - жалақы төлеудің 
тоқтатылуы

прекращение выплаты пенсии - зейнетақы төлеудің 
тоқтатылуы

прекращение государственных платежей - мемле кет-
тік төлемдердің тоқтатылуы

прекращение движения - қозғалысты тоқтату
прекращение движения контракта - келісім шарттың 
қозғалысын тоқтату

прекращение дебатов - пікірталасты тоқтату
прекращение действия - іс-əрекетті тоқтату
прекращение действия договора - шарттың қолда ны-
лу күшінің тоқтатылуы

прекращение действия контракта - келісім шарттың 
қолданылуын тоқтату

прекращение действия полиса - полистің қол данылу 
күшінің тоқтатылуы

прекращение дела - істі қысқарту, істің тоқ та тылуы
прекращение дела в суде - соттағы істі тоқтату
прекращение демпинга - демпингіні тоқтату
прекращение деятельности - қызметтің тоқ татылуы
прекращение деятельности компании - ком па ния-
ның қызметін тоқтату

прекращение деятельности по решению суда - 
қызметті соттың шешімімен тоқтату

прекращение дея тельности синдиката, созданно-
го для гарантирования займа - кепілдік берілген 
қарыз үшін құрылған синдикаттың қызметін тоқтату

прекращение доверенности - сенімхаттың 
тоқтатылуы

прекращение договора - шарттың тоқтатылуы
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прекращение долга несостоятельного должника - 
дəрменсіз борышкердің борышын тоқтату

прекращение долга пу тем объединения должника и 
креди тора в одном лице - борышкер мен несиегерді 
бір тұлғаға біріктіру жолымен борышты тоқтату

прекращение допуска к котировке - баға бел гі леуге 
қол жеткізуді тоқтату

прекращение досрочное - мерзімінен бұрын тоқтату
прекращение закупок - көтере сатып алуды тоқтату
прекращение залога - кепілзаттың тоқта ты луы
прекращение коммерческой деятельности - коммер-
циялық қызметтің тоқтатылуы

прекращение котировки - баға белгілеуді тоқтату
прекращение котировки акций компании - компа-
ния акцияларының бағамын бел гі леу дің тоқтатылуы

прекращение котировки ценной бумаги - ба ға лы 
қағаздардың баға белгіленімін тоқ та ту 

прекращение котировки ценной бумаги временно - 
бағалы қағаздың баға белгіленімін уақытша тоқтату

прекращение котировки ценной бумаги из-за на-
рушения правил - ережелердің бұ зы луы себепті 
бағалы қағаздардың баға бел гі ле ні мін тоқтату 

прекращение кредита - кредитті тоқтату
прекращение кредитования - кредит беруді 

(несиелендіруді) тоқтату
прекращение налогового обязателства физического 
лица - жеке тұлғаның салық мін дет те ме сін тоқтату 

прекращение налогового обязателства юридиче-
ского лица - заңды тұлғаның салық мін дет те ме сін 
тоқтату 

прекращение начисления процентов на некаче-
ственные активы - сапасыз активтерге пайыз 
есептеуді тоқтату

прекращение обслуживания - қызмет көрсе ту дің 
тоқтатылуы

прекращение обязательств - міндеттеме лер дің 
тоқтатылуы

прекращение обязательств по контракту - ке лі-
сімшарт бойынша міндеттемелердің тоқ та тылуы

прекращение обязательства зачетом - мін дет те-
мелердің есепке алу арқылы тоқта ты луы

прекращение обязательства новацией - мін дет те-
мелердің жаңартпалар арқылы тоқ та ты луы

прекраще ние оплаты обязательств металлическими 
деньгами - міндеттемелерді металл ақшамен төлеуді 
тоқтату

прекращение отношений - қарым-қатынас тың 
тоқтатылуы

прекращение переговоров - келіссөзді тоқтату
прекращение платежей - төлемдерді тоқтату
прекращение подписки - жазылыстың тоқта тылуы
прекращение пользования - пайдаланудың 
тоқтатылуы

прекращение поручительства - кепілгерлік тің 
тоқтатылуы

прекращение права собственности - меншік құқығы-
ның тоқтатылуы

прекращение правоспособности - құқыққа қабілет ті-
лік тің тоқтатылуы

прекращение прения - жарыссөзді тоқтату
прекращение продажи - сатудың тоқтатылуы
прекращение рассмотрения иска - қуыным ды қарау-
дың тоқтатылуы

прекращение снижения цен - бағаның төмен деуін 
тоқтату

прекращение тезаврирования - ақша қорын жинауды 
тоқтату

прекращение торговли - сауданың тоқтатылуы
прекращение трудового договора - еңбек шар тының 
тоқтатылуы

прекращение трудовой деятельности до достижения 
пенсионного возраста - еңбек қыз ме тінің зей нет кер-
лік жасқа жеткенге дейін тоқтатылуы

прекращение финансирования - қаржы лан ды рудың 
тоқтатылуы

прекращение членства - мүшеліктің тоқ та тылуы
прекращение экспертизы - сараптауды тоқтату
прекращение юридического лица - заңды тұлғаның 
тоқтатылуы

премиальная валюта - сыйлықақылы валюта
премиальная карточка - сыйлықақылы карточка
премиальная лоте рейная облигация - сыйлықақылы 
лотереялық облигация

премиальная надбавка - сыйлықақылы үстеме
премиальная облигация - сыйлықақылы облигация
премиальная оплата труда - еңбекке сый лық ақы 
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 молодежный вклад - жастардың 
сыйлықақылы салым ақшасы

премиальный набег - сыйлықақылы шапқыншылық 
(жаргон сөз: акционерлерге акцияларының на рық-
тық бағасынан жоғары баға ұсыну жолымен компа-
нияны кенеттен қосып алуға тырысушылық)

премиальный рейд - сыйлықақылы рейд, сый лық -
ақы лы жортуыл (жаргон сөз: акционерлерге ак ция-
ла ры ның нарықтық бағасынан жоғары баға ұсы ну 
жолымен компанияны кенеттен қосып алуға ты ры-
су шылық)

премиальный счет - сыйлықақылы шот
премиальный счет с фиксированным остатком - 
қалдығы тиянақталған сыйлықақылы шот

премиальный фонд - сыйлықақы қоры
премиальный чек - сыйлықақылы чек 
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премии единовременные - бір жолғы сый лық ақы
премии-надбавки - үстеме сыйлықақы
премирование - сыйлықақы беру
премирование в финансово-кредитной сис теме - 
қаржы-несие жүйесінде сыйлықақы беру

премирование на базе динамики котировки ак-
ций - акциялар бағасын белгілеу серпіні негізінде 
сыйлықақы беру

премирование работников государственных органов 
управления - мемлекеттік басқару органдарының 
қызметкерлеріне сыйлықақы беру 

премирование работников органов госфинконтро-
ля - мемлекеттік қаржы бақылау ор ган да ры ның 
қызметкерлеріне сыйлықақы беру 

премирование работников страховых органов - 
сақтандыру органдарының қыз мет кер ле рі не сый лық-
ақы беру

премирование страховых агентов - сақ тан ды ру 
агенттеріне сыйлықақы беру

премия - сыйлықақы, сыйлық, сияпат, зия пат 
(1. ақшалай не басқадай нысандағы кө тер ме леу; 
2. облигацияның сату бағасының оның атаулы ба-
ға сы нан асып түсуі; 3. бір де ңе нің үстіне қосып 
тө ле не тін сома; 4. биржада: бір баға екінші ба-
ға дан жоғары болатын шама; 5. тауарларды тір-
кел ген ба ға мен сатып алу не сату құқығын бер ге ні 
үшін бир жа лық шарттың құнына қо сым ша тө лем; 
6. мер зім ді мəміле кезінде ба ғам ға үстеу; 7. сақ тан-
ды ру да: қажетті сəт те сақтандыру сомасын алу 
үшін полис ұс тау шы төлейтін сома)

премия “колл” - “колл” сыйлықақысы (1. облигация ны 
жедел қайтарып алған кезде атау лы құнына үсте-
ме түрде төленетін сый лық ақы; 2. сатып алуға 
арналған оп цион ның құны)

премия акции - акция сыйлықақысы
премия биржевая - биржалық сыйлықақы
премия в операциях с ценными бумагами - ба ға лы 
қағаздармен жасалатын опе ра ция лар да ғы сыйлықақы

премия в сделке с опционом - опционмен жа сал ған 
мəміледегі сыйлықақы

премия валютная - валюталық сыйлықақы
премия, взимаемая инвестиционными компания-
ми - инвестициялық компаниялар өн ді ріп алатын 
сыйлықақы 

премия выкупная - өтеуін төлеп алу сый лық ақысы
премия годовая - жылдық сыйлықақы
премия денежная - ақшалай сыйлықақы
премия добавочная - үстеме сыйлықақы
премия дополнительная - қосымша сый лық ақы
премия единовременная - бір жолғы сыйлық ақы
премия за выплату ссуды - несие төлемақысы үшін 
сыйлықақы

премия за досрочное погашение займа - қа рыз ды 
мерзімінен бұрын өтегені үшін сый лық ақы

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 сыйлық-
ақы (опцион “путты” сатып алуға жұмсалатын 
шығын)

премия за риск - тəуекелдік үшін сыйлықақы
премия за риск не платежа по кредиту - кредит бо-
йынша төлем төленбеу тəуеклдігі үшін сыйлықақы

премия за своевременное выполнение задания - тап-
сырманы мерзімінде орындағаны үшін сыйлықақы

премия за стеллажную сделку - стеллаждық мəміле 
үшін сыйлықақы

премия заработанная - еңбекпен табылған 
сыйлықақы

премия инфляционная - инфляциялық сый лықақы
премия к наличному курсу при сделках на срок - 
белгілі бір мерзімге арналған мə мі ле лер кезіндегі 
нақты бағамға сыйлықақы

премия кассовая - кассалық сыйлықақы
премия конверсионная - конверсиялық сый лықақы
премия на акцию - акцияға сыйлықақы
премия на бирже - биржадағы сыйлықақы
премия на опцион “пут” - “пут” опционға сый лықақы
премия неоплаченная - төленбеген сый лық ақы
премия нобелевская - Нобель сыйлығы
премия обратная - кері сыйлықақы
премия опционная - опциондық сыйлықақы
премия отзывная - кері қайтарып алу сый лық ақысы
премия паушальная - паушалдық сыйлықақы
премия перестраховочная - қайта сақтандыру 
сыйлықақысы

премия по акциям - акциялар бойынша сый лықақы
премия по долговым ценным бумагам - бо рыш тық 
бағалы қағаздар бойынша сый лық ақы

премия по облигации - облигация бойынша 
сыйлықақы

премия по опциону - опцион бойынша сый лықақы
премия по полису - полис бойынша сый лық ақы
премия по сделкам на приобретение валюты для 
зарубежных инвестиций - шетелдік инвестиция 
үшін валюта сатып алуға жа сал ған мəміле бойынша 
сыйлықақы

премия по сделке по опциону - опцион жө нін дегі 
мəміле бойынша сыйлықақы 

премия по срочным сделкам - мерзімді мə мі ле бо-
йынша сыйлықақы

премия по страхованию жизни - өмірді сақ тан дыру 
бойынша сыйлықақы

премия по фондирован ному долгу - қор лан ды рыл ған 
борыш бойынша сый лық ақы 

премия покупателя - сатып алушы сыйлық ақысы
премия поощрительная - көтермелеу сый лықақысы
премия предварительная - алдын ала сый лықақы
премия прямая - тікелей сыйлықақы
премия работнику - қызметкерге берілетін сыйлықақы
премия рисковая - тəуекелдік сыйлықақысы
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премия сверх конверсионной стоимости - айырбас-
талым құнына үстеме сыйлықақы

премия сверх стоимости облигации - облигация 
құнына үстеме сыйлықақы

премия свыше конверсионной стоимости - айырбас-
талым құнынан жоғары сыйлықақы

премия свыше стоимости облигации - облигация 
құнынан жоғары сыйлықақы

премия-ссуда - несие-сыйлықақы 
премия страховая - сақтандыру сыйлықақысы
премия страховой компании - сақтандыру 
компаниясының сыйлықақысы

премия, уплачиваемая в сделке с опционом - оп-
цион мен жасалатын мəміледе төленетін сыйлықақы 

премия форвардная - форвардтық сыйлықақы
премия целевая - мақсатты сыйлықақы
премьер-министр - премьер-министр, бас министр, 
үкіметбасы, үкімет басшысы (кейбір елдерде үкімет 
басшысының лауазымды атауы)

пренотация - пренотация (соттың несиегерлерге 
борышқордың дəрменсіздігі туралы хабарлауы)

пренумерандо - пренумерандо (салымды ұдайы 
ұлғайту сипаттамасы)

пренумерант - пренумерант (алдын ала ақша төлеуші)
пренумерантная сумма - пренумеранттық сома 

(алдын ала берілетін сома)
преобладание - басымдық
преобладание государственного сектора в экономи-
ке - экономикада мемлекеттік сектордың басымдығы 

преобладающая тенден ция - басым үрдіс
преобладающая цена - басым баға
преобразование акций в свободно обращающие ся 
расписки - акцияларды еркін айналыстағы қол хат-
тар ға айналдыру

преобразование в кон доминиум - кондоминиумға 
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 - экономи ка лық 
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
препоручение - қайта жүктеу
препоручительная надпись - қайталап тапсыру жаз-
басы

препоручительные боны - тапсырылма бона
препоручительный индоссамент - қайта табыстала-
тын индоссамент

препроводительное письмо - жолдау хат, жөнелтпе 
хат

препровождение документов - құжаттарды жөнелту 
препятствие - кедергі 
препятствие административное - əкімшілік кедергі
препятствие к регистрации - тіркеуге кедергі
препятствие непреодолимое - еңсерілмейтін кедергі
прерогатива - айрықша құқық, айрықша құ зы рет 

(қайсыбір мемлекеттік органға немесе лауазымды 
тұлғаға тиесілі айрықша құқық)

прерывание - үзу, тоқтату
прерывать отношения - қарым-қатынасты үзу 
прескрипция - прескрипция (белгілі бір құ қық тық 
құжаттардың, талаптардың қол да нылу мерзімін 
шектеу)

пресс - қысым, тегеурін
пресс налоговый - салық қысымы
пресс-бюро - баспасөз бюросы
прессинг - кысым
прессинг налоговый - салық қысымы
прессинг финансовый - қаржы қысымы
пресс-кит - пресс-кит (арнаулы топқа ар нал ған негізгі 
ақпарат пакеті)

пресс-конференция - баспасөз мəслихаты (ресми 
адамдар өзекті мəселелер бойынша ақпарат беру 
мақ са ты мен бұқаралық ақ па рат құралдары өкіл де-
рі мен сұхбат, сұ рақ тар ға жауап нысанында өт кіз-
ген жиналысы)

пресс-конференция для журналистов - журналистер-
ге арналған баспасөз мəслихаты

пресс-конференция совместная - бірлескен баспасез 
мəслихаты

пресс-релиз - баспасөз хабарламасы (1. бұ қа ра лық 
ақпарат құралдарына жі бе рі ле тін бюллетень, 
қоғамдық пікірді ұйымдастыру жұ мы сы ның бір 
түрі; 2. банк орындайтын операциялар туралы да-
йындалып, басылған қыс қа ша ақпарат)

пресс-секретарь - баспасөз хатшысы (ел ба сы ның, 
үкіметбасының баспасөз істері жө нін де гі өкілі)

пресс-служба - баспасөз қызметі
пресс-центр - баспасөз орталығы (жиындар, мəс-
ли хат тар, кеңестер кезеңінде ұйым дас ты ры ла-
тын немесе қайсыбір ұйымның, мем ле кет тік билік 
органының жанында тұ рақ ты жұмыс істейтін 
ақпарат қызметі)

престиж - бедел, абырой (бедел, құрмет, сенім)
престижная карточка - беделді карточка
престижная цена - лайықты баға
преступление - қылмыс (заңды қоғамдық қа уіпті 
түрде бұзушылық)

преступление банковское - банк қылмысы
преступление валютное - валюталық қылмыс
преступление государственное - мемлекеттік қылмыс
преступление должностное - қызмет ба бын да ғы 
қылмыс, лауазымдық қылмыс

преступление имущественное - мүліктік қылмыс
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преступление против личной собственности граж-
дан - 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 

(қылмыстық заңды бұзатын қоғамдық қа уіп ті əре-
кет тер дің жиынтығы болып табылатын əлеу мет-
тік-құқықтық құбылыс)

преступность налоговая - салықтық қыл мыс тылық
преступность организованная - ұйымдасқан қылмыс-
тылық 

претендент - үміткер (қайсы бір қызметке, атақ қа 
ұм ты лушы, жарыста біріншілікке ұм тылушы, дə ме-
ле нуші)

претендент на должность - қызметке үміткер
претендент на получение кредита - несие алудан 
үміткер

претензионное письмо - кінə қою хаты
претензионно-исковые мероприятия - кі нə рат-талап 
қою іс-шаралары

претензионный порядок урегулирования споров - 
дауларды реттеудің кінəрат-та лап тық тəртібі

претензия - кінəрат, кінəрат-талап, реніш-талап, та-
лапхат (1. бірдеңені иелену, бір де ңе ні алу құқығын 
мə лімдеуі, талап етуі, дəме етуі; 2. несиегердің, 
сатып алушының, тапсырыскердің, клиенттің алын-
ған тауар не орындалған жұмыс жөнінде та был ған 
кемшілік туралы мəлімдеуі; 3. за лал дың орнын тол-
тыруды, айыппұл тө леу ді, сақ тан ды ру қызметінің 
сапасын жақ сар ту ды талап ету)

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 - қиын шы лық тар ды асы-
рып көрсету

преувеличенный - асырып көрсетілген
преуменынение - 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 (1. пұрсаттылық; 

2. артықшылықты акция)
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 құбыл ма-
лы префакция 

префакция с участием - қатысу құқығын беретін 
префакция 

префект - префект (ірі əкімшілік бірліктегі жоғары 
үкімет шенеунігі; орталық үкіметтің округтегі 
өкілі)

префектура - префектура (əкімшілік-ау мақ тық бірлік; 
əкімшілік-аумақтық бір лік тер дің басқару аппараты)

преферансная уловка - преферанстық айла-шарғы 
(компанияның жұтылуында ак ция лар дың қолдан-
қолға өтуі кезінде ел таң ба лық алымды төмендету 
əдісі)

преференциальная пошлина - пұрсатты лық ты баж
преференциальная процентная ставка - пұрсат ты-
лық ты пайыздық мөлшерлеме 

преференциальная разница - пұрсаттылықты айырма
преференциальная таможенная пошлина - артық-
шы лықты кеден бажы

преференциальная форма за явки на публично вы-
пускаемые ак ции - жария шы ға ры ла тын акцияларға 
өтінімнің пре фе рен ция лық нысаны 

преференциальное лицензирование - артық шылықты 
лицензиялау

преференциальные ценные бумаги - пұр сат тылықты 
бағалы қағаздар
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преференциальный долг компании - ком па нияның 
пұрсаттылықты борышы

преференциальный кредитор - пұрсатты несиегер
преференциальный режим - пұрсаттылықты 
тəртіптеме

преференциальный торговый договор - пұр сат ты -
лық ты сауда шарты

преференции внешнеторговые - сыртқы сауда пұр-
сат тылықтары

преференции тарифные - тарифтік пұр сат ты лықтар
преференции торговые - сауда пұр сат ты лық та ры
преференция - пұрсаттылық, артықшылық, же ңіл дік 

(кəсіпорындардың қызметіне қо лай лы жағдай жасау 
мақсатымен мем ле кет тің оларға жеңілдіктер мен 
ба сым дық тар беруі)

префикс - префикс (көтеруге немесе төмен де туге бол-
майтын тұрақты баға)

префицит - префицит (кірістің шығыстан асып түсуі)
прецедент - заңды шешім; үлгі боларлық жағ дай, іс, 
оқиға (1. бұрын болған жəне үлгі бо лар лық немесе 
кейінгі осы тақылеттес оқи ға лар үшін ақтау бо лар-
лық оқиға; сот тың немесе қайсыбір басқа мем ле кет-
тік ор ган ның нақты іс бойынша шығарған, кейіннен 
осыған ұқсас істер бойынша шешімдер шығару үшін 
міндетті заңи шешімі)

прецедент судебный - сотта үлгі боларлық жағдай
преципий - преципий (еуронарықта қа рыз гер ден сый-
ақы алатын кредит немесе об ли га ция лық шы ға ры-
лым менеджері)

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” (клиенттің 
делдалға бағалы қағазды биржа жабылар кездегі 
бағамен сату не сатып алу жөнінде берген ордері)

при закрытии биржи - биржа жабылатын кезде
при коротком уведомле нии - қысқа хабарлама кезінде
при любых обстоятельствах - кез келген жағ дайда
при на ступлении срока - мерзім басталған кезде
при наступлении срока платежа - төлем мерзімі 
басталған кезде

при операциях с чеками - чектермен жасалатын опе-
рациялар кезінде (ескерілуі қажет сəттер)

“при открытии” - “ашылар кездегі” (клиенттің дел-
дал ға бағалы қағазды биржа ашылар кездегі бағамен 
сату не сатып алу жөнінде берген ордері)

при открытии биржи - биржа ашылған кезде
при поддержке - қолдау кезінде
при покупке в рассрочку - мəулеттік сатып алу 
кезінде

при прочих равных условиях - басқадай тең жағ дай-
лар шартымен (нақты жағдайлар, факторлар мə-
мі ле нің нəтижесіне басқа факторлар жағ да йын да 
ғана белгілі бір тəр тіп пен жұмыс істей бастайты-
нын көр се те тін алғышарт) 

“при своих” - “өз күйінде”, “қаз қалпында”, “өзімен 
өзі” (жаргон сөз: кəсіпкер алған табыс шығын мен 
үстеме шығынды ғана жауып, пайда да, залал да 
əкелмейтін жағдай)

“при условии инкассации” - “инкассация шартымен”
“при условии ипотеки” - “ипотека шартымен”
при условии наличия - қолда бар болған жағ дайда 
при условии одобрения - мақұлдаған жағ дайда 
“при условии переговоров” - “келіссөз шартымен”
“при условии проверки” - “тексеру шартымен”
при условии уведомления - хабарлама жіберілген 
жағдайда

прибавка к цене - бағаға үстеме 
прибавление - үстеу қосу 
прибавочная стоимость - қосымша құн (1. акцияның 
атаулы құны мен оның биржадағы бағамы ара сын-
да ғы айырма; 2. валютаның қазіргі сəттегі бағамы 
мен оның белгілі бір мерзімге сату кезіндегі бағамы 
арасындағы айырма; 3. валюта операциясында 
қағаз ақшаның бағамы мен валютаның бағамы 
арасындағы айырма; 4. алтын мəнеттермен жаса-
латын операцияда металдың құны мен мəнеттің 
биржадағы құны арасындағы айырма)

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 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
прибыл первым, обслужен последним - бірінші бо-
лып келді, соңы болып қызмет көрсетілді (қызмет 
көрсету тəртібі)

“прибыл последним, обслужен первым” - “соңынан 
келді, алдымен қызмет көрсетілді” (кері тəртіппен 
қызмет көрсету)

прибыли и убытки - пайда мен залал
прибыль - пайда (кəсіпорындар мен банктер қызме ті-
нің аса маңызды нəтижелі көрсеткіштері: жұм сал-
ған шығынды шегергеннен кейінгі түсімнен қалғаны)

прибыль “брейк-ивен” - “брейк-ивен” пайдасы (бир-
жа операцияларының деңгейі, мұнда көрсетілген 
кезең бойына өткендегі осындай кезеңде алған пай-
дадай пайда алынады)

прибыль “книжная” - “кітап жүзіндегі” пайда
прибыль “пик ап” - “пик ап” пайда (облига ция лармен 
своп, сондай-ақ валюталық немесе пайыздық своп 
нəтижесінде алынған пайда)

прибыль “пик ап” - “пик ап” пайда (облигациялармен 
своп, сондай-ақ валюталық немесе пайыздық своп 
нəтижесінде алынған пайда)
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прибыль акционера - акционердің пайдасы
прибыль акционерной компании - акцио нерлік 
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 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 ныса нын дағы 
пайда

прибыль валовая - жалпы пайда (ұйымның са тылған 
тауарға жұмсалған шығынды ше геріп тастағанда 
сатудан алынған жиын тық табысы)

прибыль валютная - валюталық пайда
прибыль вероятная - ықтимал пайда
прибыль вычисленная - есептелген пайда
прибыль годовая - жылдық пайда
прибыль до вычета налогов - салықтарды шегергенге 
дейінгі пайда

прибыль до вычета налогов и процентов - са лықтар 
мен пайыздарды шегергенге де йін гі пайда

прибыль до налогов - салыққа дейінгі пайда
прибыль до налогообложения - салық са лын ған ға 
дейінгі пайда

прибыль до обложения налогом - салық салынғанға 
дейінгі пайда

прибыль до приобретения - сатып алуға дейінгі пайда
прибыль до уплаты на логов - салықтар төленгенге 
дейінгі пайда

прибыль до уплаты налогов и процен тов - 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 - ва-
люта бағамын көтеру есебінен алынған пайда

прибыль за счет рыночной стоимости ценной бу-
маги - 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 айнал ды-
рыл ған пайда

прибыль капитальная - күрделі қаржы пайдасы 
(активтерді сатып алу мен оларды өткізу ара сын-
да ғы оң айырма)

прибыль компании - компания пайдасы
прибыль компании в расчете на одну акцию, ис-
численная путем деления чистой прибыли на все 
акции - компанияның бір акцияға шаққандағы таза 
пайданы барлык акцияларға бөлу арқылы есептелген 
пайдасы

прибыль компании в расчете на одну акцию, ис-
численная путем деления чистой прибыли на 
стоимость всех акций - компанияның бір акцияға 
шаққандағы, таза пайданы барлық акциялардың 
құнына бөлу жолымен есептелген пайдасы

прибыль конъюнктурная - жағдаяттық пайда
прибыль корпорации - корпарацияның пайдасы
прибыль корпора ции до уплаты налогов - 
корпорацияның салықтар төленгенге дейінгі пайдасы

прибыль краткосрочная - қысқа мерзімді пайда
прибыль курсовая - бағамдық пайда (биржада ба ға-
лы қағаздарды сатып алу-сату мəмілесі жасалатын 
бағам мен мəміле жасасу кезінде тіркелген бағам 
арасындағы айырма не нақты бір кезеңде сатыла-
тын бағалы қағаздың бағамы мен оның сатып алын-
ған бағамы арасындағы айырма)

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 - ин вес ти-
ция лан ған капиталға шаққандағы пайда

прибыль на капитал - капиталға шаққандағы пайда
прибыль на одну акцию - бір акцияға шақ қан  да ғы 
пайда (компания пайдасының əрбір өтелмеген жай 
акцияға шаққандағы бөлігі)

прибыль налогооблагаемая - салық салынатын пайда
прибыль национального банка - ұлттық банктің 
пайдасы

прибыль нераспределенная - бөлінбеген пайда 
прибыль нетто - таза пайда (инвестиция нə ти же сінде 
барлық шығысты есептегенде алын ған пайда)

прибыль, облагаемая налогом - салық салынатын 
пайда

прибыль объявленная - жарияланған пайда
прибыль ожидаемая - күтілген пайда
прибыль операционная - операциялық пайда
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прибыль остаточная - қалдықтық пайда
прибыль от акций - акциялардан алынған пайда
прибыль от инвестиций - инвестициялардан түскен 
пайда

прибыль от иностранной валюты - шетелдік валюта-
дан 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 контрольно-
го пакета акций - акциялардың ба қы лау пакетін 
ұстаушылардағы бақылаудан түс кен пайда

прибыль от конъюнктуры - жағдаяттан алын ған 
пайда

прибыль от ликвидности - өтімділіктен алын ған 
пайда

прибыль от облигации - облигациядан алын ған пайда
прибыль от облига ции с фиксированной ставкой - 
мөлшерлемесі тиянақталған облигациядан алынған 
пайда

прибыль от операций - операциялардан түс кен пайда
прибыль от основной деятельности - негізгі қызмет-
тен түскен пайда

прибыль от перепродажи по более высокой цене - 
неғұрлым жоғары бағамен қайта сатудан алынған 
пайда (сатып алу бағасымен са лыс тырғанда)

прибыль от поглощения - жұтылудан түскен пайда
прибыль от прекращенных операций - тоқ татылған 
операциялардан түскен пайда

прибыль от процентов - пайыздардан алын ған пайда
прибыль от реализации - өткізуден түскен пайда
прибыль от реализации нововведения - жаңа енгі зі-
лімді жүзеге асырудан түскен пайда

прибыль от реализации оборотных средств - айна-
лым 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, мало-
ценных и быстроизнашивающихся предметов и 
нематериальных активов - негізгі қорларды, арзан 
бағалы, тез тозатын заттарды жəне бейматериалдық 
активтерді өткізуден түскен пайда

прибыль от реализации продукции, выполнения ра-
бот, оказания услуг - өнімді өт кі зу ден, жұмыстарды 
орындаудан, қызмет көр се ту ден түскен пайда

прибыль от реализации товаров - тауарларды өткізу-
ден түскен пайда

прибыль от ревальва ции - ревальвациядан алын ған 
пайда

прибыль от рекламы - жарнамадан түскен пайда
прибыль от снижения убыточности - залал ды лықты 
кемітуден түскен пайда

прибыль от страховых операций - сақ тан ды ру опера-
цияларынан түскен пайда

прибыль от ценных бумаг - бағалы қағаз дар дан 
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 планируемая - жоспарланатын пайда
прибыль плановая - жоспарлы пайда
прибыль по внебалансовым операциям - тең ге рім-
нен тыс операциялар бойынша алын ған пайда

прибыль по забалансовым операциям - тең ге рім нен 
тысқары операциялар бойынша алын ған пайда

прибыль полученная - алынған пайда
прибыль после вычета налогов - салықтарды шегер-
геннен кейін пайда

прибыль после уплаты дивидендов по привилеги-
рованным акциям - артықшылықты акциялар бо-
йынша дивиденд төленгеннен кейінгі пайда

прибыль после уплаты налогов - салықтарды 
төлегеннен кейінгі пайда

прибыль после уплаты процентов - пайыз төлен ген-
нен 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 инвес ти ция лан-
ған пайда

прибыль упущенная - алынбай қалған пайда, ұтылған 
пайда

прибыль учредительская - құрыл тай шы лар дың 
пайдасы

прибыль финансовая - қаржы пайдасы
прибыль холдинговая - холдинг пайдасы
прибыль чистая - таза пайда
прибыль экономики, включая смешанный доход - 
экономиканың аралас табысты қос қан дағы пайдасы

прибыль экономическая - экономикалық пайда
прибыль экстраординарная - əдеттен тыс пайда
прибыль эмиссионная - эмиссиялық пайда
прибыль, выражен ная в процентах - пайыздарда 
тұлғаланған пайда

прибыль, облагаемая на логом - салық салынатын 
пайда

прибыль, получаемая казначейством от выпуска де-
нег - қазынашылық ақша шы ға ру дан алатын пайда

прибыль, получаемая от размещения бесплатных 
ресурсов клиента - клиенттің те гін ресурстарын ор-
наластырудан алынатын пайда

прибыль, полученная в резуль тате облигационного 
свопа - облигациялық своп (айырбас) нəтижесінде 
алынған пайда
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прибыль, полученная в результате повышения 
валютного курса - валютаның бағамын өсіру 
нəтижесінде алынған пайда

прибыль, полученная в резуль тате повышения 
цены финансового инструмента - қаржы құра лы-
ның бағасын көтеру нə ти же сін де алынған пайда

прибыль, распределяемая на обыкновенные акции 
- кəдуілгі акцияларға бөлінетін пайда

прибыльная операция - пайдалы операция, пайда 
түсіретін операция (1. биржада акцияны сатып 
алынған бағамнан неғұрлым жо ға ры бағаммен сату; 
2. акцияны жа рия лан ған құнынан неғұрлым төмен 
бағаммен сату)

прибыльная сделка - пайдалы мəміле, пайда түсіретін 
мəміле

прибыльное использование заемных средств - қарыз 
қаражатын пайдалы түрде пай далану

прибыльное использование капитала - капиталды 
пайдалы түрде пайдалану 

прибыльность - пайдалылық (қаражатты тікелей 
инвестициялаудан табыс алу)

прибыльность акций - акциялардың пайда лы лығы
прибыльность банка - банктің пайдалылығы
прибыльность инвестиций - инвестиция лар дың 
пайдалылығы

прибыльность облигаций - облигациялардың 
пайдалылығы

прибыльность операций - операциялардың 
пайдалылығы

прибыльность продаж - сатудың пай да лы лы ғы, 
сатылымның пайдалылығы

прибыльность проекта - жобаның пай да лы лы ғы
прибыльность реализации - өткізудің пай да лы лығы
прибыльно-ценовой коэффициент - пайда-баға 
коэффициенті (бір акцияға шаққанда алын ған 
пайданың ағымдағы бағаға қа ты на сы) 

прибыльные капи таловложения - пайдалы күрделі 
жұмсалым, пайда түсіретін күрделі жұмсалым

при быльный - пайдалы, пайда түсіретін
прибытие с визитом - сапармен келу
приватизатор - жекешелендіруші (мем ле кет тік мен-
шік ті жекешелендірумен айналысатын лауазымды 
адам)

приватизационный инвестиционный купон - инвес-
тициялық жекешелендіру купоны

приватизационный купон - жекешелендіру купоны
приватизационный фонд - жекешелендіру қоры
приватизационный чек - жекешелендіру чегі
приватизация - жекешелендіру (мемлекеттік не муни-
ципалдық меншікті жеке меншікке ақысына не тегін 
беру үдерісі) 

приватизация банка - банкті жекешелендіру (мем-
лекетке тиесілі банктерді жеке мен шік ке беру не 
сату)

приватизация государственного имущества - мемле-
кеттік мүлікті жекешелендіру

приватизация государственной собственности - 
мемлекеттік меншікті жекешелендіру

приватизация государственных муниципальных 
предприятий - мемлекеттік му ни ци пал дық кəсіп-
орын дарды жекешелендіру

приватизация государственных предприятий - 
мемлекеттік кəсіпорындарды жеке ше лен діру

приватизация денежная - ақшалай жеке ше лендіру
приватизация жилья - тұрғын үйді жеке ше лендіру
приватизация земли - жерді жекешелендіру
приватизация малая - шағын жекешелендіру
приватизация муниципального имущества - муни-
ци палдық мүлікті жекешелендіру

приватизация муниципальных предприятий - 
муниципалдық кəсіпорындарды жекешелендіру

приватизация объектов государственной собствен-
ности - мемлекеттік меншік объек ті лерін жеке ше-
лендіру

приватизация по конкурсу - конкурс бойын ша 
жекешелендіру

приватизация собственности - меншікті же ке ше-
лендіру

приватизация торговли - сауданы же ке ше лен діру
приватизация чековая - чектік жеке ше лен ді ру
приватизация через аукцион - аукцион ар қы лы 
жекешелендіру

приватизирование - жекешелендіру
приватное размещение ценных бумаг - баға лы 
қағаздарды жекешелеп орналастыру

приватный - жекеше; бейресми
приведение в движение - қозғалысқа келтіру
приведение в действие - іске қосу 
приведение в действие механизма процентных ста-
вок - пайыздық мөлшерлеме тетігін іске қосу

приведение в норму - қалыпқа келтіру
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 клиентом учета своих операций в соот-
ветствие с учетом банка - клиенттің өз опера ция ла-
рының есебін банк есебіне сəйкес келтіруі

приведение контракта в исполнение - келі сім шартты 
орындау

приведение решения в исполнение - шешімді 
орындау

приведенная ко времени ставка доходности - уақыт-
қа келтірілген табыстылық мөл шер ле месі

приведенная стоимость - келтірінді құн
приведенные затраты - келтірінді шығын
приведенный финансовый отчет - қаржының келті-
рінді есебі

привести в равновесие - тепе-теңдікке келтіру
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“приветствие золотое” - “алтынмен құт тық тау” (ерек-
ше пайдалы қызметкерді жаңа фир ма ға тартқанда 
берілетін бір жолғы сыйақы)

привилегии - артықшылықтар
привилегированная акция - артықшылықты акция 

(компанияның иесіне ауытқымалы дивиденд емес, 
тұрақты пайыз əкелетін акция)

привилегированная акция без права голоса - дауыс 
алу құқығын бермейтін ар тық шы лық ты акция 

привилегированная акция с правом голоса - дауыс 
алу құқығын беретін артықшылықты акция 

привилегированная акция с правом досрочного вы-
купа - мерзімінен бұрын сатып алу құқығын беретін 
артықшылықты акция

привиле гированная акция с регулируемой процент-
ной ставкой - пайыздық мөл шер ле ме сі реттелетін 
артықшылықты акция

привилеги рованная акция с участием в диви дендах 
- дивидендке қатысатын артық шы лық ты акция

привилегированная акция, дающая право на вы-
плату дополнительных дивидендов - қосымша 
дивидендтер төлеуге құқық беретін артықшылықты 
акция

привилегированная акция, имеющая преимуще-
ство пе ред другими акциями в случае лик видации 
компании - компания таратылған жағдайда басқа 
акциялардың алдында артықшылығы бар пұрсатты 
акция

привилегированная акция, которая может быть 
выкуплена - сатып алынуы мүмкін артықшылықты 
акция

привиле гированная акция, не дающая права на 
участие в распределении остатка прибыли - пай-
да ның қалдығын бөлуге қа ты су ға құқық бермей тін 
артықшылықты акция

привиле гированная акция, не дающая права на 
участие в распределении остатка прибыли - пай-
да ның қалдығын бөлуге қа ты су ға құқық бермейтін 
артықшылықты акция

привиле гированная акция, пропущенный ди виденд 
по которой не накапливается и не выплачивается 
- өтіп кеткен ди ви ден ді жиналмайтын жəне төлен-
бей тін артық шы лық ты акция

привилегированная возвратная акция - қай тары ла-
тын артықшылықты акция

привилегированная кумулятивная акция - ар тық-
шы лықты шоғырланбалы акция

привилегированная некумулятивная акция - артық-
шылықты шоғырланбайтын акция

при вилегированная облигация - артықшы лық ты об-
лигация

привилегированная обыкновенная акция - артық-
шы лықты кəдуілгі акция 

привилегированная ставка - артықшылықты мөл-
шер ле ме, артықшылықты мөлшерлеме (банктің пұр-
сат ты артықшылықты кредит беруге қойылатын 
есептік мөл шер леме)

привилегированная цен ная бумага - артық шы лықты 
бағалы қағаз

привилегированное право - артықшылықты құқық, 
пұрсатты құқық (борышкер банкрот бол ған жағ-
дай да борыштарды алуға жекелеген кре дит тер дің 
артықшылығы)

привилегированные акции датского аукциона - дат 
аукционының артықшылықты акциялары

привиле гированные акции денежного рынка - ақша 
нарығының артықшылықты акция лары

привилегиро ванные акции с возможностью обме-
на на обыкновенные акции - кə дуіл гі акцияларға 
айыр басталуы мүмкін артық шы лық ты акциялар

привилегированные акции с ограниченным сроком 
- мерзімі шектеулі артықшылықты акциялар

привилегированные акции с плава ющей став-
кой дивиденда и возмож ностью превращения в 
обыкновен ные акции - диви ден ді нің мөлшерлемесі 
құбылмалы жəне кə дуілгі акцияларға айналуы мүм-
кін артық шы  лық ты акциялар

привилеги рованные акции с плавающим дивиден-
дом, определяемым еженедельно на голландском 
аукционе - дивидендінің мөл шер лемесі құбылмалы, 
голланд аукционында апта сайын айқындалатын 
артық шы лық ты акциялар

привилегированные акции с преимущественными 
правами - басым құқықтарға ие артықшылықты ак-
циялар

привилегированные акции с участием в прибылях - 
пайдаға қатысатын артық шы лық ты акциялар

привилегированные акции, имеющие преимуще-
ство пе ред другими аналогичными акциями - 
басқа ұқсас акциялардың алдында артықшылығы бар 
пұрсатты акциялар

привилеги рованные акции, которые могут быть 
предъявлены к погашению - өтеуге ұсынуға бола-
тын артықшылықты акциялар

привилеги рованные акции, подлежащие выку пу - 
өтеуі төленіп алынуға тиіс артық шы лық ты акциялар

привилегиро ванные акции, уступающие другим 
привилегированным акциям в правах на ди-
виденды и активы при ликви дации - таратылу 
кезінде басқа артықшылықты акцияларға диви-
дендтер мен активтерге құқықта кеңшілік беретін 
артықшылықты акциялар

привилегированные конвертируемые акции - айыр-
басталымды артықшылықты акциялар

привилегированные кумулятивные акции - артық-
шылықты шоғырланбалы акциялар

привилегированные отзывные акции - қайтарымды 
артықшылықты акциялар

привилегированные реальные процентные ставки - 
артықшылықты нақты пайыздық мөлшерлемелер 

привилегированные средства - артықшы лық ты 
қаражат

привилегиро ванные условия кредита - кре дит тің 
артықшылықты шарттары
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привилегированные условия ссуд - несиенің артық-
шылықты шарттары

привилегированный дивиденд - артық шы лық ты ди-
виденд

привилегированный доступ - артықшылықты рұқсат, 
артықшылықты қолжеткізім

привилегированный заемщик - артық шы лық ты 
қарызгер

привилегированный капитал - пұрсатты капитал
привилегированный кредит - артықшы лық ты кредит
привилегированный кредитор - артықшы лық  ты не-
сиегер

привилегия - пұрсат, артықшылық
привилегия временная - уақытша артық шы лық
привилегия досроч ного выкупа - мерзімінен бұрын 
өтеуін төлеп алу артықшылығы

привилегия исключительная - айрықша ар тық-
шылық

привилегия налоговая - салықтық артықшылық
привилегия обмена - айырбас артықшылығы
привилегия по досрочной оплате - мер зі мі нен бұрын 
төлеу бойынша артық шы лық

привилегия подписки - жазылыстың ар тық шылығы
привилегия про пуска платежа - төлемді өт кі зу 
артықшылығы

привилегия реинвестиционная - қайта инвестиция-
лау артықшылығы

привилегия таможенная - кедендік артық шы лық
привилегия тарифная - тарифтік артық шы лық
привилегия торговая - сауда артықшылығы
привилегия финансовая - қаржылық артық шылық
привилегия экономическая - экономикалық артық-
шылық

привлекательная ставка - тартымды мөл шер леме
привлекательная цена - тартымды баға
привлекательность - тартымдылық
привлекательность благодаря высококвалифи-
цированному обслуживанию - аса бі лік ті қызмет 
көрсетуіне қарай тар тым ды лық 

привлекательность для инвесторов - инвесторлар 
үшін тартымдылық (кəсіпорын туралы) 

привлекательность инвестиционная - ин вес тиция-
лық тартымдылық 

привлекательность проекта - жобаның тар тымды-
лығы 

привлекательность рекламы - жарнаманың тартым-
дылығы 

привлекательность рынка - нарықтың тар тым ды-
лығы

привлекательность ценных бумаг предприятий - 
кəсіпорынның бағалы қағаздарының тартымдылығы

привлекательные капиталовложения - тартымды 
күрделі жұмсалым

привлекательный - тартымды 
привлекать капитал - капитал тарту
привлекать средства - қаражат тарту
привлекать фонды - қорлар тарту

привлечение депозитов - депозит тарту, депозитті 
жұмылдыру

привлечение инвестиции - инвестицияларды тарту
привлечение инвесторов - инвесторларды тарту
привлечение иностранного капитала - шетелдік ка-
питалды 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 ресурста-
рын тарту

привлечение крупномасштабных инвестиций - ірі 
ауқымды инвестицияларды тарту

привлечение материальных и финансовых ресурсов 
- материалдық жəне қаржы ресурс тарын тарту

привлечение мелких вкладчиков - ұсақ салымшы-
ларды тарту

привлечение новых клиентов - жаңа клиенттер тарту
привлечение новых технологий - жаңа технологиялар 
тарту

привлечение оборотных средств - айналым қаража-
тын тарту

привлечение покупателей - сатып алушыларды тарту
привлечение посредника - делдалды тарту
привлечение ресурсов для размещения их в активы 

- активтерге орналастыру үшін ресурстар тарту
привлечение ресурсов для размещения их в креди-
ты - несиеге орналастыру үшін ресурстар тарту

привлечение средств - қаражат тарту
привлечение средств банка для кредитования - 
несиелендіру үшін банктің қаражатын тарту

привлечение торговых фирм - сауда фирмаларын 
тарту

привлечение финансовых ресурсов - қаржы ресурс-
тарын тарту

привлечение фондов - қорларды тарту, қорларды 
жұмылдыру

привлечение фондов для размещения их в кредиты 
- несиеге орналастыру үшін қорлар тарту

привлечение частного капитала - жекеше капиталды 
тарту

привлечение частных и зарубежных инвесторов - 
жекеше жəне шетелдік инвесторларды тарту

привлечение эксперта - сарапшыны тарту
привлеченные оборотные средства - тартылған айна-
лым қаражаты, тартылынды айналым қаражаты

привлеченные ресурсы - тартылынды ресурс тар
привлеченные ресурсы банка - банктің тартылынды 
ресурстары
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привлеченные средства - тартылынды қаражат 
(сырттан тартылған қаражат)

привлеченный капитал - тартылынды капитал
приводимый в дейст вие карточкой ночной автомат 

- карточкамен іске қосылатын түнгі автомат
привоз - əкелім
привратник - қақпашы (жаргон сөз: кі ріс құ жат та-
ры мен жұмыс істейтін қызметші)

привычка - дағды
привычка покупательская - сатып алушы лар дың 
дағдысы

привычка потребительская - тұтынушы лар дың 
дағдысы

привычка укоренившаяся - орныққан дағды
привязанный к определенному ценовому ориентиру 

- белгілі бір баға бағдарына бай лан ған
привязать фунт стерлингов к доллару - стерлинг 
фунтты долларға байлау

“привязка” помощи - көмекті “беркіту”
привязка цены к опре деленному ценовому ориенти-
ру - бағаны белгілі бір баға бағ да ры на байлау

приглашение - шақыру
приглашение к переговорам - келіссөзге ша қыру
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 ша қы ру
приглашение на участие в торгах - сауда-саттыққа 
қатысуға шақыру

приглашение начать деловое сотрудничество - іскер-
лік ынтымақтастықты бастауға шақыру

приглашение официальное - ресми шақыру
приглашение подавать за явки на торги - сауда-
саттыққа өтінім беруге шақыру

приглашение принять участие в торгах - сауда-
саттыққа қатысуға шақыру

приговор - үкім (сотталушының кінəлылығы немесе 
кінəсыздығы туралы жəне оған жаза қолдану немесе 
қолданбау туралы мəселе бойынша сот шығарған 
шешім)

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 прода жи - сатуға жарам дылық
пригодные документы - жарамды құжаттар
пригод ный для биржевых операций - биржа опера-
цияларына жарамды

пригодный для рефинансирования - қайта қаржы-
лан дыруға жарамды

пригородное отделение банка - банктің қала маңын-
дағы бөлімшесі

придавать значение - мəн беру
придавать значение формальностям - рес ми лікке 
мəн беру

придерживание графика - кестені ұстану
придерживание метода - əдісті ұстану
придерживание плана - жоспарды ұстану
придерживание порядка - тəртіпті ұстану
придерживание регламента - регламентті сақтау
придерживание решения - шешімді ұстану
придерживание соглашения - келісімді ұстану
придерживание условий - шарттарды ұстану
придерживание ценных бумаг в ожидании повы-
шения цен - бағаның жоғарылауын күтіп бағалы 
қағаздарды ұстай тұру

придерживаться золотого стандарта - алтын стандар-
тын ұстану

придонный рыбак - су түбін сүзген ба лық шы (жаргон 
сөз: қолданыстағы бағасы ең тө мен гі деңгейге жет-
кен бағалы қа ғаз дар ды із деу ші инвестор)

прием - қабылдау
прием вклада - салымды қабылдау
прием документов - құжаттарды қабылдау
прием дружеский - достық қабылдау
прием заявок на участие - қатысуға берілген өтінім-
дерді қабылдау

прием на постоянную работу - тұрақты жұ мыс  қа 
қабылдау

прием на работу - жұмысқа қабылдау
прием на страхование - сақтандыруға қа был дау
прием неофициальный - бейресми қабылдау
прием официальный - ресми қабылдау
прием поставленных ценных бумаг - жеткізілген 
бағалы қағаздарды қабылдау

приемка в срок - мерзімінде қабылдау
приемка государственная - мемлекеттік қабылдау
приемка документации - құжаттаманы қабылдау
приемка ценностей в хранилище гохрана - құнды-
лық тарды мемлекеттік сақтау қоймасына қабылдау

приемлемая инвестиция - қолайлы инвестиция
приемлемая стоимость - қолайлы құн
“приемлемая ценная бумага” - “қолайлы ба ға лы 
қағаз”

приемлемость - қолайлылық (мыс., банкте ком мер-
циялық құжатты есептеу немесе қай  та есептеу 
үшін)

приемлемость платежного требования - тө лем тала-
бының қолайлылығы

приемлемость цены - бағаның қолайлылығы
приемлемые банков ские обязательства - банк тің 
қолайлы міндеттемелері

приемлемые бумаги - қолайлы қағаздар
приемлемые коммер ческие бумаги - қолайлы ком-
мер циялық қағаздар
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приемлемые ценные бумаги - қолайлы ба ға лы 
қағаздар

приемлемые цены - қолайлы баға
приемлемый - қолайлы
“приемлемый” акцепт - “қолайлы” акцепт (қаржы 
институттары қайта есептеу мақсатымен акцеп-
теген бағалы қағаздар, төлем құжаттары, т.б.) 

приемлемый банковский акцепт - банктің қолайлы 
акцептісі (ризалығы)

приемлемый вексель - қолайлы вексель
приемлемый для банка - банк үшін қолайлы 
приемлемый для переучета - қайта есептеу үшін 
қолайлы (валюта банк туралы заңның барлық тала-
бына сай келгенде оны айырбас тау операциясы)

приемлемый заемщик - қолайлы қарызгер
приемлемый коммерческий банк - қолайлы ком-
мерциялық банк

прижизненный траст - көзі тірісіндегі се нім герлік 
приз денежный - ақшалай жүлде 
признавать - тану, танылсын, мойындау
признавать долг - борышты мойындау
призна вать отзыв чека - чектің қайтарып алынуын 
мойындау

признак - белгі, нышан (жиынтық бірлігіне, құ бы лыс-
қа, үдеріске тəн айрықша белгі, қасиет, сапа)

признак банкротства - банкроттық белгісі
признак государственности - мемлекеттілік белгісі
признак действующего договора - қолда ныс тағы 
шарт белгісі 

признак идентификационный - сəй кес тен ді ріл ген 
белгі

признак качественный - сапалық белгі
признак количественный - сандық белгі
признак контракта - келісімшарт белгісі
признак неколичественный - сандық емес белгі
признак несостоятельности предприятия - кəсіп-
орын ның дəрменсіздігі белгісі

признак отличительный - айрықшалық белгісі
признак платежности денежных знаков - ақша 
белгілерінің төлемге жарамдылығының нышаны

признак платежности лотерейных билетов - лотерея 
билеттерінің төлемге жарам ды лы ғы ның белгісі

признак платежности облигаций займов - қа рызхат 
облигацияларының төлемге жа рам ды лы ғының 
белгісі

признаки инфляции - инфляция белгілері
признаки платежности - төлемділік белгілері (ақша 
белгілерінің төлемділігі)

признание - мойындау, тану (1. бұрыннан келе жат қан 
мемлекеттің жаңадан пайда бол ған мем ле кет ті не 
үкіметті танитынын, мойындайтынын мə лім деуі; 
2. банктік не делдалдық құжатқа қойылған қол дың 
заңды екенін жəне уəкілетті тұлғаның рас та ға нын 
қуаттау;3. шарт талаптары бойынша жет кі зі ле-
тін тауардың бел гі лен ген мөлшерден ауытқуының 
ұй  ға  рын ды шегі; 4. компанияның биржадағы ак ция-
ла ры ның мойындалуы, осы акциялардың ба ға мын 

бел гі леу, мұның өзі биржада ак ция лар дың бағасын 
бел гі леу үшін негіз болып табылады) 

признание гражданина недееспособным - аза матты 
əрекет етуге қабілетсіз деп мо йын дау

признание де-факто - іс жүзінде мойындау‚ іс жүзінде 
тану

признание де-юре - заң жүзінде мойындау‚ заң жүзін-
де тану

признание долга - борышты мойындау
призна ние задолженности - берешекті мо йындау
признание законности - зандылығын мойындау
признание законных прав - заңды құқық тар ды 
мойыңдау

признание и отклонение претензий - кінəрат-
талаптарды мойындау жəне қабылдамау

признание иска - талапты мойындау
признание лицензии недействительной - лицензияны 
жарамсыз деп тану

признание международное - халықаралық танылу
признание международно-правовое - ха лық ара лық-
құқықтық танылу

признание на рынке - нарықта танылу
признание недействительным - жарамсыз деп тану
признание общественное - қоғамдық танылу
признание обязательств - міндеттемелерді мойындау
признание ответственности - жауап кер ші лік ті мо-
йындау

признание официальное - ресми мойындау
признание ошибки - қатені мойындау
признание права - құқықты мойындау
признание правовое - құқықтық мойындау
признание претензии - кінəрат-талапты мо йындау 
признание результатов голосования недействитель-
ными - 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 - ке ден дік 
қамтамасыз етуді тану

признание юридической силы - заңи күшін тану
признанное требование - мойындалған талап 

(конкурстық сауда-саттық кезінде)
признанный банк - мойындалған банк (Ұлыбритания)
призывы и ре комендации банкам со стороны 
Федеральной резервной системы - Фе де рал дық 
сақтық қор жүйесі тарапынан банктерге жасалған 
шақырулар мен ұсынымдар

прийти к выводу - тұжырымға келу
прийти к договоренности - уағдаластыққа келу
прийти к застою - тоқырауға тап болу
приказ - бұйрық (1. мемлекеттік басқару органы, 
мем ле кеттік мекеме, коммерциялық ұйым бас қа ру-
шы сы ның белгілі бір адамдар тобының орындауы 
мін дет ті нұсқаудан тұратын актісі; 2. қарулы күш-
тер де: бас тық тың бағыныштылар үшін заң болып 
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табылатын жазбаша не ауызша өкімі; 3. биржада: 
клиент тің биржа шеңберінде тиіс ті тəртіппен мə-
мі ле жасасу жөнінде дел дал ға берген тапсырмасы)

приказ альтернативный - баламалы бұйрық
приказ банка о платеже - банктің төлем туралы 
бұйрығы 

приказ банку от лица, ранее выписавшего чек, не 
совершать платеж по чеку - бұрын чек жазып бер-
ген адамның банкіге чек бо йынша төлем төлемеу 
жөніндегі бұйрығы 

приказ биржевой - биржалық бұйрық
приказ биржевому брокеру - биржа брокеріне бұйрық
приказ брокеру - делдалға бұйрық, брокерге бұйрық
приказ брокеру “без учета рынка” - делдалға 

“нарықты ескерме” деген бұйрық
приказ брокеру “без финансовой ответственности” - 
делдалға “қаржы жауапкершілігі жүктелмесін” деген 
бұйрық

приказ брокеру “в начале дня” - делдалға “күннің 
басында” деген бұйрық

приказ брокеру “все или ничего” - делдалға “бəрін 
немесе ештеңесін” деген бұйрық

приказ бро керу, дающий ему право выбора це ны в 
пределах оговоренной части од ного пункта - бро-
керге бағаны бір байнаның уағ да ла сыл ған шегінде 
таңдауына құқық бе ре тін бұйрық

приказ брокеру, действительный в течение месяца - 
делдалға бір ай бойына қолданыста болатын бұйрық

приказ брокеру, действительный в течение опреде-
ленного времени - делдалға белгілі бір уа қыт бойы-
на қолданыста болатын бұй рық

приказ брокеру, действительный до уведомления 
об отмене - делдалға күші жо йыл ған ды ғы туралы 
хабарламаға дейін қолданыста болатын бұйрық

приказ брокеру, действительный один день - 
делдалға бір күн қолданыста болатын бұйрық

приказ брокеру, действующий в течение месяца - 
брокерге бір ай бойына қолданыста болатын бұйрық

приказ брокеру, действующий до уведомления об 
от мене - брокерге күшін жою туралы хабарлама 
берілгенге дейін қолданыста болатын бұйрық

приказ брокеру, ис полненный по оговоренной 
клиен том цене или по цене специа листа - брокерге 
клиент уағдаласқан баға бойынша немесе маманның 
бағасы бойынша орын далған бұйрық 

приказ брокеру “исполнить или аннулировать” - 
делдалға “орындалсын немесе күші жойылсын” де-
ген бұйрық

приказ брокеру испол нить сделку в полном объ-
еме или частично на его усмотрение - брокерге 
мəмілені өзінің қалауына қарай толық көлемде неме-
се ішінара орындау жөніндегі бұйрық

приказ брокеру исполнить сделку только в полном 
объеме - брокерге мəмілені тек то лық көлемде орын-
дау жөніндегі бұйрық

приказ брокеру “к закрытию” - делдалға “жабылар 
қарсаңында” деген бұйрық 

приказ брокеру, кото рый должен быть исполнен 
по цене не ниже указанной при достижении ею 
определенного уровня - брокерге баға белгілі бір 
деңгейге жеткенде көр се тіл ген бағадан төмен бол-
майтын баға бойынша орындалуға тиіс бұйрық

приказ брокеру, который должен быть немедленно 
исполнен или аннулирован - дел дал ға дереу орын-
далуы немесе күші жо йы луы тиіс деген бұйрық

приказ брокеру купить акцию по цене ниже рыноч-
ной - делдалға акцияны нарықтық бағадан төмен 
бағаға сатып ал деген бұйрық

приказ брокеру купить или продать определенное 
число ак ций после совершения в течение дня сде-
лок с этим видом акций - брокерге акциялардың 
белгілі бір санын акциялардың осы түрімен бір күн 
бойына мəміле жасалғаннан кейін сатып алу немесе 
сату жөніндегі бұйрық

приказ брокеру купить определенное число ценных 
бумаг по определенной цене - брокерге бағалы 
қағаз дардың белгілі бір санын бел гі лі бір баға бо-
йынша сатып алу жө нін де гі бұйрық

приказ брокеру купить ценные бумаги по опреде-
ленной цене - делдалға бағалы қа ғаз дар ды белгілі 
бір баға бойынша сатып алу жө нін де гі бұйрық

приказ брокеру “на день” - делдалға “бір күн дік” де-
ген бұйрық

приказ брокеру “на неполную партию (лот) по ба-
зисной цене” - делдалға “базистік баға бойынша 
толымсыз топтамаға (лотқа)” деген бұйрық

приказ брокеру “не сокращать” - делдалға “қысқар-
тылмасын” деген бұйрық

приказ брокеру “немедленно или аннулировать” 
- делдалға “дереу немесе күші жойылсын” деген 
бұйрық 

приказ брокеру, не ограниченный условия ми - 
делдалға шарттармен шектелмеген бұйрық 

приказ брокеру не повышать цену - делдалға бағаны 
көтерме деген бұйрық

приказ брокеру не снижать цену - делдалға бағаны 
төмендетпе деген бұйрық

приказ брокеру о немедленной реализации - делдал-
ға дереу өткізу туралы берілген бұйрық

приказ брокеру о покупке или продаже ценных бу-
маг - брокерге бағалы қағаздарды сатып алу немесе 
сату туралы бұйрық

приказ брокеру о покупке товаров или ценных бу-
маг - брокерге тауарларды немесе бағалы қағаздарды 
сатып алу туралы бұйрық

приказ брокеру о покупке ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды сатып туралы делдалға берілген бұйрық

приказ брокеру о совершении сделки при достиже-
нии ценой определенного уровня - брокерге белгілі 
бір деңгейдегі бағаға жеткенде мəміле жасасу туралы 
бұйрық

приказ брокеру, ограниченный временем - делдалға 
уақыты шектелген бұйрық
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приказ брокеру, ограни ченный условиями - делдалға 
шарттармен шектелген бұйрық

приказ брокеру, ограниченный ценой - делдалға 
бағамен шектелген бұйрық 

приказ брокеру покупать или продавать по ры-
ночной цене, когда она достигнет определенного 
уровня - делдалға нарықтық баға белгілі бір деңгейге 
жеткен кезде сол бағамен сатып ал немесе сат деген 
бұйрық

приказ брокеру поку пать по наилучшему курсу 
- брокерге ең тəуір бағам бойынша сатып алу жө-
нін де гі бұйрық (бірақ клиент көрсеткен бағамнан 
жо ға ры емес)

приказ брокеру покупать ценные бумаги в данный 
день, а в противном случае отменить сделку - бро-
керге бағалы қағаздарды сол күні сатып алу, əйтпесе 
мəміленің күшін жою жөніндегі бұйрық

приказ брокеру “приму в любом виде” - делдалға 
“кез келген түрінде қабылдаймын” деген бұйрық

приказ брокеру продавать или покупать по рыноч-
ной цене, как только она достигнет определенного 
уровня - брокерге нарықтық баға белгілі бір деңгейге 
жеткен бойда сол ба  ға  ға сату немесе сатып алу 
жөніндегі бұйрық

приказ брокеру продавать по лучшей цене после 
ее снижения до определенного уровня - делдалға 
баға белгілі бір деңгейге дейін төмендегеннен кейін 
жақсы баға бойынша сат деген бұйрық

приказ брокеру прода вать по лучшей цене, которая 
ниже существующего уровня - брокерге қазіргі 
деңгейден төмен тəуір баға бойынша сату жөніндегі 
бұйрық

приказ брокеру производить операции с ценными 
бумагами по своему усмотрению - делдалға бағалы 
қағаздармен операцияларды өз қалауыңша жаса де-
ген бұйрық

приказ брокеру “с отклонением в цене на усмотре-
ние брокера” - делдалға “баға дел дал дың қалауын ша 
өзгертілсін” деген бұйрық

приказ брокеру совершить сделку по наилучшей 
цене - делдалға мəмілені ең жақсы баға бойынша 
жаса деген бұйрық

приказ брокеру совершить сделку по указанной или 
лучшей цене - делдалға мə мі ле ні көрсетілген немесе 
ең жақсы баға бойынша жаса деген бұйрық

приказ брокеру совершить сделку по цене на его 
усмотрение - делдалға мəмілені өзің қа лаған баға бо-
йынша жаса деген бұйрық

приказ брокеру совершить сделку по цене отлича-
ющейся от текущей - делдалға мə мі ле ні ағымдағы 
бағадан өзгеше бағамен жаса деген бұйрық

приказ брокеру “спрэд” - делдалға “спрэд” деген 
бұйрық

приказ брокеру “стоп” - делдалға “тоқтатым” деген 
бұйрық

приказ брокеру “стоп-лимит” - делдалға “тоқтатым-
лимит” деген бұйрық

приказ “бэст” - “бэст” бұйрық (бағалы қа ғаз дар ды, 
тауарларды, валютаны ағымдағы ең жақсы бағамен 
сатып алу немесе сату жө нін де брокерге берілген 
бұйрық) 

приказ внебиржевой - биржадан тысқары бұй рық 
приказ, вы полнение одной части которого отменяет 
вторую часть - бір бөлігін орындау екінші бөлігінің 
күшін жоятын бұйрық

приказ, дающий бро керу право производить опера-
ции с ценными бумагами по своему усмот рению 
- брокерге бағалы қағаздармен операцияларды өз 
қалауынша жүргізуге құ қық беретін бұйрық

приказ, дей ствующий 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 биржевой фирме покупать или 
продавать на лучших условиях по достижении це-
ной определенного уровня - клиент тің биржалық 
фирмаға баға белгілі бір дең гей ге жеткен бойда тəуір 
шарттар не гі зін де сатып алу немесе сату жөніндегі 
бұйрығы

приказ клиента брокеру, действительный в течение 
определенного времени - клиент тің брокерге белгілі 
бір уақыт бойына қол да ныс та болатын бұйрығы

приказ клиента брокеру, действительный до истече-
ния срока - клиенттің брокерге мерзім аяқталғанға 
дейін қолданыста болатын бұйрығы

приказ клиента, запрещающий производить оплату 
по ранее выданному клиентом чеку - тап сы рыс кер-
дің бұрын берген чегі бойынша төлем төлеуге тыйым 
салған бұйрығы 

приказ клиента брокеру, который должен быть вы-
полнен по указанному в нем или более выгодному 
курсу - клиенттің брокерге бұй рықта көрсетілген 
немесе неғұрлым тиім ді бағам бойынша орындалуға 
тиіс бұйрығы

приказ клиента бро керу, который должен быть не-
медленно исполнен или аннулирован - клиенттің 
брокерге дереу орындалуға немесе күші жойылуға 
тиіс бұйрығы

приказ клиента брокеру ку пить акцию по цене 
ниже рыночной - клиенттің брокерге акцияны на-
рық тық бағадан төмен бағамен сатып алу жө нін де гі 
бұйрығы

приказ клиента брокеру купить все акции данного 
типа - клиенттің брокерге осы тұр пат та ғы барлық 
акцияны батып алу жө нін де гі бұйрығы

приказ клиента бро керу купить по наилучшему 
курсу - клиенттің брокерге ең тəуір ба ғам мен сатып 
алу жөніндегі бұйрығы

приказ клиента брокеру не повышать цену - клиент-
тің брокерге бағаны көтермеу жө нін де гі бұйрығы
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приказ клиента брокеру не снижать цену - клиенттің 
брокерге бағаны төмендетпеу жө нін де гі бұйрығы

приказ клиента брокеру о покупке по наилучшей 
текущей цене - клиенттің брокерге ағым дағы ең 
тəуір бағамен сатып алу жө нін де гі бұйрығы

приказ клиента брокеру о совершении сделки по 
цене, отличающейся от текущей - клиент тің бро-
керге мəмілені ағымдағы ба ға дан айырмашылығы 
бар бағамен жасасу туралы бұйрығы

приказ клиента брокеру прода вать по цене, которая 
выше предшествующего уровня - клиенттің бро-
керге бұрынғы деңгейден жо  ға ры деңгейдегі бағамен 
сату жөніндегі бұйрығы

приказ клиента бро керу продать по наилучшему 
курсу - клиенттің брокерге ең тəуір бағаммен сату 
жөніндегі бұйрығы

приказ клиента бро керу с выбором действий - 
клиент тің брокерге іс-қимылды таң дау мен байланыс-
ты бұйрығы

приказ клиента брокеру с определенным ограничи-
тельным услови ем - клиенттің брокерге белгілі бір 
шектеушілік жағдаймен байланысты бұйрығы

приказ клиента брокеру с указанием шкалы цен 
- клиенттің брокерге баға шəкілін көрсетумен байла-
нысты бұйрығы

приказ клиента брокеру совершить покупку при 
достижении рыночной ценой опреде ленного уров-
ня - клиенттің брокерге белгілі бір деңгейге жеткен 
кезде сатып алу жөніндегі бұйрығы

приказ клиента брокеру совершить сделку по наи-
лучшей текущей цене - клиенттің брокерге мəмілені 
ағымдағы ең тəуір бағамен жасасу жөніндегі 
бұйрығы

приказ клиента броке ру совершить сделку, дей-
ствительную в течение текущего дня - клиенттің 
брокерге ағымдағы күн бойына қолданыста болатын 
мəміле жасасу жөніндегі бұйрығы

приказ клиента бро керу совершить сделку, 
действитель ную до отмены или исполнения - 
клиент тің брокерге күші жойылғанға немесе орын-
дал ған ға дейін қолданыста болатын мəміле жасасу 
жө нін де гі бұйрығы

приказ, который член фондовой биржи исполнил 
за свой счет - қор биржасының мүшесі өз есебінен 
орындаған бұйрық

приказ купить или продать по наилучшему кур-
су - ең тəуір бағам бойынша сатып алу немесе сату 
жөніндегі бұйрық

приказ лимитный - лимиттік бұйрық 
приказ на день - бір күндік бұйрық
приказ на неполный лот - толымсыз лотқа 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 бума-
гами - бағалы қағаздармен операциялар жасауға 
берілген бұйрық

приказ на продажу - сатуға бұйрық
приказ на продажу ценных бумаг - бағалы қағаз дар-
ды сатуға берілген бұйрық

приказ на распределение - бөлуге берілген бұйрық
приказ нерыночный - бейнарықтық бұйрық
приказ о заключении одновременно двух противо-
положных сделок на равную сумму, но с разными 
сроками - тең сомаға, бірақ мерзімі əртүрлі қарама-
қарсы екі мəмілені бір мезгілде жасау туралы бұйрық

приказ о конфискации - тəркілеу туралы бұйрық
приказ о переводе денег - ақша аудару туралы бұйрық
приказ о платеже - төлем туралы тұйрық
приказ о платеже, который может отдать только 
владе лец счета - төлем туралы тек шоттың иесі ғана 
бере алатын бұйрық

приказ о покупке - сатып алу туралы бұйрық
приказ о покупке или про даже ценных бумаг при 
достижении определенного курса - белгілі бір ба-
ғам ға жеткенде бағалы қа ғаз дар ды сатып алу немесе 
сату туралы бұйрық

приказ о покупке на срок - мерзімдік сатып алу тура-
лы бұйрық

приказ о покупке нестан дартной партии ценных 
бумаг - бағалы қағаздардың бейстандарт топтамасын 
сатып алу туралы бұйрық

приказ о покупке стандартной партии ценных бу-
маг - бағалы қағаздардың стандартты топтамасын 
сатып алу туралы бұйрық

приказ о приоста новке платежа по чеку - чек бо-
йынша төлемді тоқтата тұру туралы бұйрық

приказ о приостановке платежей - төлем дер ді тоқта-
та тұру туралы бұйрық

приказ о сделке на срок - мерзімдік мəміле туралы 
бұйрық

приказ о снятии денег со счета - шоттан ақша алу ту-
ралы бұйрық

приказ об автоматической авторизации - автоматты 
авторландыру туралы бұйрық

приказ об изъятии - алу туралы бұйрық
приказ об обращении взыскания на имущество 
должника - бо рыш қор дың мүлкінен ақы өндіріп алу 
туралы бұйрық

приказ об оценке имуще ства государственного 
должника - мемлекеттік борышкердің мүлкін баға-
лау туралы бұйрық

приказ, ограниченный пределом - шекпен шектелген 
бұйрық

приказ, ограниченный условиями - шарттармен шек-
телген бұйрық

приказ открытый - ашық бұйрық
приказ письменный - жазбаша бұйрық
приказ по наилучшей достижимой цене - қол жететін 
ең жақсы баға жөніндегі бұйрық

приказ по определенной цене - белгілі бір баға жөнін-
дегі бұйрық

приказ по определенной цене или выше - белгілі бір 
баға немесе одан жоғары баға жө нін де гі бұйрық
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приказ по передаче права подписи - қол қою құқы-
ғын табыстау жөніндегі бұйрық

приказ по приостановке - тоқтата тұру жө нін дегі 
бұйрық

приказ по складывающейся рыночной цене - қалып-
тасқан нарықтық баға жө нін де гі бұйрық

приказ по шкале - шəкіл жөніндегі бұйрық
приказ продать возможно большее количество ак-
ций по теку щей цене - ак ция лар дың мүмкіндігінше 
көп санын ағымдағы баға бойынша сату жөніндегі 
бұйрық

приказ продать ценные бумаги с условием использо-
вания выручки для покупки других бумаг - баға-
лы қағаздарды ақшалай тү сім ді басқа қағаздарды са-
тып алу үшін пайдалану шартымен берілген бұйрық

приказ совершить сделку при открытии биржи - 
мəмілені биржа ашылған кезде жаса деген бұйрық

приказ “спрэд” - “спрэд” бұйрық (бір мез гіл де тең 
сомаға қарама-қарсы екі мəміле жасасылған, бірақ 
олардың мерзімі екі түрлі болсын деп берілген биржа 
бұйрығы)

приказ “стоп” - “тоқтатым” бұйрық (тап сы рыс кер-
дің баға белгілі бір деңгейге жеткен бойда сату 
не сатып алу жөнінде бир жа лық фирмаға берген 
бұйрығы)

приказ “стоп-лимит” - “тоқтатым-лимит” бұй рық 
(көрсетілген бағамен не тəуір ба ға мен сатылсын, 
бірақ ол белгілі бір дең гей ге жеткеннен кейін ғана 
сатылуға тиіс деген биржа бұйрығы)

приказ суда (судебный) - соттың бұйрығы
приказ суда об управлении имуществом банкрота - 
банкроттың мүлкін басқару туралы сот бұйрығы

приказ “такого-то лица” - “бəленшенің” бұй рығы 
(құжаттағы, чектегі немесе век сел ь де гі бене фи-
циар дың атынан ке йін жазылатын табыстама 
жазба, ол ин дос са мент тің көмегімен вексельдің 
қолдан қолға кө шуін мүмкін етеді)

приказ условный - шартты бұйрық
приказание - бұйыру, бұйрық беру
приказание письменное - жазбаша бұйрық беру
приказывающая сторона - бұйрық беруші тарап
прикарманивать деньги - ақшаны жымқыру
прикарманивать ценные бумаги - бағалы қа ғаздарды 
жымқыру

прикидка - шамалау (брокерлік фирмалардың қыз-
мет кер ле рі қолданатын термин, қор нарығындағы 
мə мі ле мен байланысты есептеулер деген мағынаны 
білдіреді)

прикидочная оценка - шамалап бағалау (түйсік пен 
аңғарымға негізделген баға)

прикидывание - шамамен есептеу
“прикосновение” - “жанасу” (бағалы қа ғаз дар ды 
сату шы ның жақсы бағасы мен сатып алушының 
жақ сы бағасы арасындағы ең көп айырма)

прикрепление - тіркелу, тіркеу, бекіту (1. қосылу; 
2. есепке қою)

прикуп броке ром ценных бумаг, если продавец не 
выполнил своего обязательства перед покупате-
лем - егер сатушы өзінің сатып алушы алдындағы 
міндеттемесін орындамаса, брокердің бағалы 
қағаздарды сатып ала тұруы

прилагаемый - тіркеулі, қоса тіркелген
прилегающий - іргелес, жапсарлас (басқа жылжы-
майтын 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 (1. бірдеңемен қосып ұсыну, 
беру; 2. бірдеңеге қосымша)

приложение документов - құжаттарды қоса тіркеу
приложение к балансу - теңгерімге қосымша
приложение к векселю добавочного листа (аллон-
жа) - вексельге қосымша парақты (аллонжды) тіркеу

приложение к делу - іске қоса тіркеу
приложение к договору - шартқа қосымша 
приложение к контракту - келісім-шартқа қосымша
приложение к письменному пригла шению на тор-
ги - сауда-саттыққа жазбаша ша қы ру ға тіркелген 
қосымша

приложение к письму - хатқа тіркеу, хатқа қо сымша
приложение к смете поступлений - түсімдер смета-
сына қосымша 

приложение к смете расходов - шығыс сметасына 
қосымша 

приложение капитала - капитал жұмсау
приложение усилия - күш салу
прима - прима (1. келісімшарттық мəмілеге қа ты -
су шы оны аяқтаудан бас тартқан жағ дай да тө-
лей тін айыпақының бір түрі; 2. аударма вексельдің 
бірінші данасы; 3. ак ция лардың нарықтық бағасы 
мен олар дың атаулы құны арасындағы айырма)

прима конвертируемости - айыр бас та лым ды лық при-
масы (айырбасталатын валюта тү ріндегі акция 
құнының баламы мен акция бағамы арасындағы 
пайыздық айырма)

прима-вексель - прима-вексель (аударма-век сельдің 
бірінші данасы)

прима-виста - прима-виста (борышқорлық құ жат 
бойынша оны алғашқы көрсеткен бойда дереу 
төленетін төлем)

прима-нота - прима-нота (ағымдағы операцияларды 
Мемориалға не Журналға ен гіз ген ше хронологиялық 
тəртіппен жазатын бас тапқы кітап)

примат - басымдылық (бірдеңенің басты мəні, басым-
дығы; бедел)

применение - қолдану (іс жүзіне асыру, практикада 
қолдану)
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применение автоматизации - автоматтандыруды 
қолдану

применение антидемпинговых процедур - демпин гі-
ге қарсы тəртіптерді қолдану

применение вето - вето қолдану
применение власти - билікті қолдану
применение гарантии - кепілдікті қолдану
применение гражданского законодательства по 
аналогии - азаматтық заңдарды ұқ сас тық бойынша 
қолдану

применение гражданское - азаматтық қол дану
применение закона - заңды қолдану
применение законное - заңды түрде қолдану
применение контрольно-кассовых машин с фис-
кальной памятью - фискалдық жады бар бақылау-
касса машиналарын қолдану

применение маркетинга - маркетингіні қолдану
применение мер - шаралар қолдану
применение метода - əдісті қолдану
применение на практике - практикада қол дану
применение оговорки - ескертпе қолдану
применение патента - патентті қолдану
применение положения - ережелерді қол дану
применение санкции - ықпалшара қолдану
применение системы - жүйені қолдану
применение специального налового режима на ос-
нове разового талона - бір жолғы талон негізіндегі 
арнаулы салық режимін қол дану 

применение сплава благородных металлов для из-
готовления монет - асыл металдар бал қымасын 
мəнет дайындау үшін қолдану

применение тарифа - тариф қолдану
применение техники - техниканы қолдану
применение технологии - технологияны қол дану
применимый - қолданымды
применить право на покупку или продажу, предо-
ставленное условиями контракта об опционах 
- опциондар туралы өзара шарт талаптары берген 
сатып алу немесе сату құқығын қолдану

применяемый - қолданылатын
применяемый капитал - қолданылатын капитал
применяемый курс - қолданылатын бағам
примерно равна цене исполнения - шамамен орында-
лу бағасына тең

примечание - ескерту
примечание к финансовой отчетности - қар жы 
есептемесіне ескерту

примечание, разрешающее вводить в действие су-
дебное решение без суда - соттың шешімін сотсыз 
іске қосуға рұқсат ететін ескертпе

прими тивная количественная теория денег - ақша-
ның қарадүрсін сандық теориясы

“приму в любом виде” - “кез келген түрінде қабыл-
даймын”

примыкающая недвижи мость - жапсарлас мүлік
принадлежащая недвижи мость - тиесілі күлік
принадлежность - керек-жарақ; тиесілілік

принадлежность к ино странной валютной террито-
рии - шетел валютасының аумағына жататындық

принесение дохода - табыс келтіру
принесение пользы - пайда əкелу
принесение процента - пайыз келтіру
принесение процентного дохода - пайыздық табыс 
келтіру

принесение убытков - залал келтіру
принимаемая банком коммерческая или ценная 
бумага - банк қабылдайтын ком мер ция лық немесе 
бағалы қағаз

принимаемость - қабылданғыштық
принимаемый банком долговой документ - банк 
қабылдайтын борышкерлік құжат

принимать - қабылдау, алу
принимать в зачет пла тежа - төлем есебіне алуға 
қабылдау

принимать в качестве залога - кепіл ретінде 
қабылдау

принимать в кон сорциум - консорциумға қа былдау
принимать в расчет - есепке алу 
принимать в счет пла тежа - төлем есебіне қабылдау
принимать деньги на депозит - депозиттке 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 мін дет те ме-
лер қабылдау 

принимать на себя обя зательства по долгу - өзіне 
борыш бойынша міндеттемелер қабылдау

принимать на себя обязательства по распростра-
нению займа - өзіне қарызхатты тарату жөнінде 
міндеттемелер қабылдау

принимать на себя обя зательства по ссуде - өзі не не-
сие бойынша міндеттемелер қа был дау

принимать на себя обязательство - өзіне мін деттеме 
қабылдау

принимать обязатель ство - міндеттеме қа был дау
принимать под расписку - қолхат беріп қа былдау
принимать предложение о покупке ценных бу-
маг - бағалы қағаздарды сатып алу туралы ұсы ныс 
қабылдау

принимать предложение о продаже ценной бумаги 
по наивыс шей цене - бағалы қа ғаз ды ең жоғары 
бағамен асту туралы ұсыныс қабылдау

принимать предъ являемые акции - ұсы ны ла тын ак-
цияларды қабылдау

принимать риск - тəуекелді қабылдау
принимать участие в азарт ной игре на бирже - 
биржадағы құмар ойынға қатысу

принимать участие в торгах - сауда-саттыққа қатысу
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принимать чеки - чектерді қабылдау
принимающая вклады компания - салымды қабыл-
даушы компания

“принимающий” банк - “қабылдаушы” банк
при нимающий документы на инкассо - құ жаттарды 
инкассоға қабылдаушы

приносить прибыль - пайда əкелу
приносить процентный доход - пайыздық табыс əкелу
приносить проценты - пайыз əкелу
приносящий доход - табыс əкелуші (облигациялар 
туралы)

приносящий доход в виде процента - пайыз түрінде 
табыс əкелуші

приносящий проценты - процент əкелуші (бағалы 
қағаздар туралы)

принтер - принтер (компьютерге қосылатын шағын 
баспа құрылғысы)

принудительная аукционная продажа - мəж бүрлі 
аукциондық сату

принудительная конверсия государственных займов 
- мемлекеттік қарызды мəж бүр лі жаңғырту

принудительная ликвидация должника - бо рыш-
қорды мəжбүрлі түрде тарату (дəр мен сіз борыш қор-
дың қызметін не сие гер дің, прокурордың өтініші 
негізінде сот ше ші мі мен тоқтату)

принудительная ликвидация предприятия - кəсіп-
орынды мəжбүрлеп тарату

принудительная лицензия - мəжбүрлемелі лицензия
принудительная надпись - мəжбүрлеме жазба
принудительная налоговая система - мəж бүрлеме 
салық жүйесі

принудительная продажа - мəжбүрлі сату
принудительная продажа недвижимости - жылжы-
майтын мүлікті мəжбүрлемелі сату

принудительная продажа недвижимости за неупла-
ту налогов - салықтарды төлемегені үшін жылжы-
майтын мүлікті мəжбүрлемелі сату 

принудительная продажа обеспечения - ке пілдікті 
мəжбүрлі сату

принудительная продажа обеспечения в случае не-
погашения кредита - кредит өтел меген жағдайда 
қамсыздандырманы мəж бүр лі сату

принудительное взимание налога - салықты мəж бүр-
леп алу

принудительное взимание налога с лиц, уклоняю-
щихся от его уплаты - салық тө леу ден жалтарған 
тұлғалардан салықты мəж бүр леп алу

принудительное взыскание налогов - са лық тар ды 
мəжбүрлеп өндіріп алу 

принудительное взыскание налоговой задолженно-
сти - салық берешегін мəжбүрлеп өн ді ріп алу

принудительное двойное налогообложение - мəжбүр-
лемелі қос салық салу

принудительное изъятие банковской лицензии - 
банк лицензиясын мəжүрлеп алу

принудительное разделение хозяйствующих субъ-
ектов - шаруашылық жүргізуші субъектіні мəжбүрлі 
бөлісу

принудительное списание средств - қа ра жат ты мəж-
бүр лі түрде есептен шығару (банк ме ке мелерінде 
төлемшілердің есептесу шоттары мен ағымдағы 
шоттарына қо йы ла тын даусыз талаптарды қа на-
ғат тан ды ру тəртібі)

принудительное списание средств со счетов в бан-
ках - банктердегі шоттардан қаражатты мəжбүрлі 
есептен шығару 

принудительные государственные займы - мемле-
кет тік мəжбүрлеме қарызхаттар

принудительные инвестиции - мəжбүрлеме инвести-
циялар 

принудительные меры - мəжбүрлеу шаралары
принудительные сбе режения - мəжбүрлі жинақ ақша
принудительные ссуды - мəжбүрлеме несие
принудительный валютный курс - мəж бүр ле ме 
валюталық бағам (шетел ва лю та сы ның ресми тия-
нақ талған айырбас бағамы)

принудительный выкуп доли участника - қа ты су-
шы ның үлесін мəжбүрлі түрде сатып алу

принудительный выкуп и продажа акций банка, 
имеющего отрицательный размер капитала - 
теріс мөлшерлі капиталы бар банк тің акцияларын 
мəжбүрлі түрде сатып алу жəне сату

принудительный заем - мəжбүрлі қарыз
принудительный курс - мəжбүрлеме бағам 

(валюталық шектеу жағдайында мемлекет елдің 
валютасын шетел валютасына айыр бас тау үшін 
енгізетін ресми тіркелген бағам)

принудительный рынок - мəжбүрлеме нарық (нақты 
өнімді жеткізуші бағасымен сатып алуға сатып 
алушыны мəжбүрлейтін жағ дай, мыс., баламалы 
өнімнің не басқа жет кі зу шінің жоқтығы себепті 
мəжбүр болу)

принудительный труд - мəжбүрлеме еңбек, еріксіз 
еңбек

принуждение - мəжбүрлеу, күштеу (басқару əдіс те рі-
нің бірі, белгіленген нормаларды бұз ғаны үшін бетке 
басуға, жазалау шараларын қолдануға негізделген 
əдіс)

принуждение к выполнению налогового законода-
тельства - салық заңнамасын орын дау ға мəжбүрлеу

принуждение экономическое - экономикалық мəж-
бүрлеу

принужденная конверсия - мəжбүрлі конверсия, 
мəжбүрлі айырбасталым

принцип - принцип, қағидат, ұстаным (1. се нім, затқа 
көзқарас; 2. теорияның, ілімнің негізгі, бастау алған 
қағидасы, ережесі; 2. шаруашылық əрекеттердің 
орныққан, жалпы жұрт қабылдаған, кеңінен та рал -
ған ережелері, экономикалық үдерістердің өзіндік 
ерекшеліктері, сипаты)

принцип “банков ской школы” - “банк мек тебі” 
қағидаты

принцип “взаимного проникновения” - “бір-біріне 
дендеп ену” қағидаты
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принцип “вытянутой руки” - “қол созым” қа ғи да ты 
(кейбір елдердің заңдарында, сондай-ақ кей бір ха-
лық ара лық шарттарда өзара байланысты ком па-
ния лар ға салық салуға қол да нылатын ере же лер дің 
жиынтығы) 

принцип “денежной школы” - “ақша мек те бі” 
қағидаты

принцип “на расстоянии вытянутой руки” - “қол 
созым қашықтықтан” деген қағидат

принцип “невидимой руки” - “көзге кө рін бей тін қол” 
қағидаты

принцип биржевой торговли - биржалық сауда 
қағидаты

принцип благоразумия - парасаттылық қа ғи да ты (іске 
асырылмаған пайданың акционерлер арасында диви-
денд түрінде бөлінбеуі көз де ле тін бухгалтерлік есеп 
қағидаты)

принцип бухгалтерского учета - бухгалтерлік есеп 
қағидаты

принцип взаимности - өзара түсіністік қа ғи да ты
принцип выбора - таңдау қағидаты
принцип гласности государственного финансово-
го контроля - мемлекеттік қар жы лық бақылаудың 
жариялылығы қағидаты

принцип гласности налогового законодательства - 
салық заңдарының жариялылығы қағидаты

принцип двусторонних отноше ний - екі жақ ты 
қатынастар қағидаты

принцип денежного измерения - ақша өлшеуі 
қағидаты

принцип денежного потока - ақша ағыны қа ғи даты
принцип доминирования - басымдық қағидаты
принцип достаточности - жеткіліктілік қағи даты
принцип достоверности результатов государствен-
ного финансового контроля - мем ле кеттік қар жы-
лық бақылау нə ти же ле рі нің растығы қағидаты 

принцип достижения успеха - табысқа қол жеткізу 
қағидаты

принцип единоначалия - дара басшылық қа ғидаты
принцип единства бюджетной системы - бюджет 
жүйесінің біртұтастығы қағидаты

принцип единства кассы - кассаның бір тұ тас тығы 
қағидаты

принцип единства налоговой системы - са лық жүйе-
сінің біртұтастығы қағидаты

принцип информационной прозрачности - ақ парат-
тық ашықтық қағидаты

принцип исключений в менеджменте - ме недж мент-
тегі айрықша жағдайлар қа ғи да ты

принцип исключения - шығарып тастау қа ғи даты
принцип исламского банковского дела - ислам банк 
ісінің қағидаты

принцип коллегиальности - алқалылық қа ғи даты
принцип коллизионного права - қай шы лық ты кұқық 
қағидаты

принцип компенсации - орнын толтыру қа ғи да ты, 
өтемақы қағидаты

принцип компетентности государственного финан-
сового контроля - мемлекеттік қар жы лық бақы лау-
дың құзыреттілігі қағидаты

принцип кредитования - несиелендіру қа ғи даты
принцип максимального размера взноса - жарнаның 
ең көп мөлшері қағидаты

принцип маркетинга - маркетинг қағидаты
принцип материального стимулирования - мате-
риал дық ынталандыру қағидаты

принцип материальной заинтересованности - мате-
риалдық мүдделілік қағидаты

принцип материальности - материалдылық қа ғидаты
принцип минимакса - минимакс қағидаты
принцип минимального размера взноса - жар нанын 
ең аз мөлшері қағидаты

принцип минимальной оценки - ең төменгі бағалау 
қағидаты

принцип минимизации затрат - шығынды барынша 
азайту қағидаты

принцип многосторонних от ношений - көп жақты 
қатынастар қағидаты

принцип наибольшего благоприятствования - 
неғұрлым қолайлы жағдай жасау қа ғи да ты

принцип наивысшей добросовестности - барынша 
адалдық қағидаты (сақ тан ды ру шы мен сақтанушы 
арасындағы қа рым-қатынастың негізгі қағидаты)

принцип накопления - қорлану қағидаты
принцип налогообложения - салық салу қа ғи да ты 

(салықтың не салық салу жүйесінің оң не теріс əсе-
рін айқындау мақсаты көз де ле тін қағидат) 

принцип налогообложения по источнику дохода - 
табыс көзі бойынша салық салу қа ғи да ты

принцип наращивания - еселей түсу қағи да ты
принцип независимости государственного финансо-
вого контроля - мемлекеттік қар жы лық бақылаудың 
тəуелсіздігі қағидаты

принцип неприкосновенности собственности - 
меншікке тиіспеу қағидаты

принцип обоснованности бюджетного планирова-
ния - бюджетті жоспарлаудың не гіз ді лі гі қағидаты 

принцип объективности государственного финансо-
вого контроля - мемлекеттік қар жы лық бақылаудың 
объективтілігі қағидаты

принцип обязательности налогообложения - са лық 
салудың міндеттілігі қағидаты

принцип определенности налогообложения - са лық 
салудың айқындығы қағидаты

принцип оптимальности - оңтайлылық қа ғи даты
принцип основополагающий - негіздік қа ғи дат
принцип осторожности - сақтық қағидаты, сақ болу-
шылық қағидаты

принцип ответственности бюджетной сис темы - 
бюджет жүйесінің жауапкершілігі қа ғи даты

принцип отказа от противодействия господствую-
щей тенденции - үстем үрдіске қарсы əрекет етуден 
бас тарту қағидаты

принцип оценки - бағалау қағидаты
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принцип оценки возможности выдать потребитель-
ский кредит - тұтыну несиесін беру мүмкіндігін 
бағалау қағидаты

принцип паритета - бара-барлық қағидаты
принцип первоначальной стоимости - бас тап қы құн 
қағидаты

принцип планирования - жоспарлау қағидаты
принцип платежеспособности - төлем қа бі ле ті 
қағидаты

прин цип платежеспособности при нало гообложении 
- салық салу кезіндегі төлем тө леу ге қабілеттілік 
қағидаты

принцип полноты бюджетной системы - бюджет 
жүйесінің толықтығы қағидаты

принцип последовательности бюджетной системы - 
бюджет жүйесінің дəйектілігі қа ғидаты

принцип преемственности бюджетного плани-
рования - бюджетті жоспарлаудың са бақ тас тығы 
қағидаты

принцип приоритета - басымдық қағидаты
принцип приоритетности бюджетного планирова-
ния - бюджетті жоспарлаудың ба сым ды ғы қағидаты

принцип приоритетности бюджетной сис темы - 
бюджет жүйесінің басымдығы қа ғи да ты

принцип прозрачности государственного финансо-
вого контроля - мемлекеттік қар жы лық бақылаудың 
ашықтығы қағидаты

принцип равной выгоды - тең тиімділік қа ғидаты
принцип равной оплаты за равный труд - бірдей 
еңбекке бірдей ақы төлеу қағидаты

принцип равномерности исполнения бюджета - 
бюджеттің бірқалыпты атқарылуы қа ғи даты

принцип равных возможностей - тең мүмкін діктер 
қағидаты

принцип распределения - бөліс қағидаты
принцип распределения резерва - сақтық қор ды бөлу 
қағидаты

принцип реалистичности бюджетной сис темы - 
бюджет жүйесінің реалистілігі қа ғи да ты

принцип регулирования денежного предложения - 
ақшалай ұсынысты реттеу қағидаты

принцип регулирования денежной массы в обраще-
нии - айналыстағы ақша көлемін реттеу қағидаты

принцип режима прямых инвестиций - ті ке лей 
инвестициялар тəртіптемесінің қағидаты

принцип результативности бюджетной системы - 
бюджет жүйесінің нəтижелілігі қағидаты

принцип рентабельности капиталовложений - 
күрделі қаржы жұмсалымның тиім ді лі гі қағидаты

принцип руководящий - басшылыққа алынатын 
қағидат

принцип самоопределения - өзін-өзі билеу қа ғидаты
принцип самостоятельности бюджетов бюджетной 
системы - бюджет жүйесі бюд жет те рі нің дербестігі 
қағидаты

принцип сбалансированности рисков - тəуе кел дердің 
теңгерімділігі қағидаты

принцип свободной конкуренции - еркін бə секе 
қағидаты

принцип своевременности бюджетного планирова-
ния - бюджеттің уақытылы жоспарлануы қағидаты 

принцип сдельной оплаты труда - еңбекке ке сімді 
ақы төлеу қағидаты

принцип скользящего планирования - сыр ғы малы 
жоспарлау қағидаты

принцип собранных денежных средств - жи нал ған 
ақшалай қаражат қағидаты

принцип соответствия - сəйкес келу қағидаты
принцип соответствия в менеджменте - менеджмент-
тегі сəйкес келу қағидаты

принцип сопоставимости - салыстырым ды лық 
қағидаты

принцип сопоставимости в оплате труда - ең бек ке 
ақы төлеудегі салыстырымдылық қа ғи даты

принцип социальной защищенности - əлеу мет тік 
қорғалғандық қағидаты

принцип социальной справедливости - əлеу мет тік 
əділдік қағидаты

принцип справедливой оплаты - ақыны əділ төлеу 
қағидаты

принцип справедливости - əділеттілік қағи да ты
принцип справедливости налогообложения - салық 
салудың əділеттілігі қағидаты

принцип сравнительной выгоды - салыстырмалы 
тиімділік қағидаты

принцип сравнительных издержек - салыс тырмалы 
шығындар қағидаты

принцип транспарентности бюджетной сис темы - 
бюджет жүйесінің транспаренттілік қағидаты

принцип убывания предельной полезности - шекті 
пайдалылықтың кемуі қағидаты

принцип управления - басқару қағидаты
принцип управления персоналом - қызметкерлерді 
басқару қағидаты

принцип формирования платежного баланса - төлем 
теңгерімін қалыптастыру қа ғи да ты

принцип функциональный - атқарымдық қағидат
принцип целового использования бюджетных 
средств - бюджет қаражатын нысаналы пайдалану 
қағидаты

принцип ценового выравнивания - бағамен теңес ті-
ру қағидаты

принцип ценообразования - баға белгілеу қағидаты
принцип экономический - экономикалық қағидат
принцип эффективности бюджетной системы - бюд-
жет жүйесінің тиімділігі қағидаты

принцип эффективности труда - еңбектің тиімділігі 
қағидаты

принципал - принципал (1. қожайын, басшы; 2. мə мі-
ле ге өз атынан жəне өз есебінен қатысушы жеке не-
месе заңды тұлға; 3. агент, өкіл соның атынан əре-
кет ететін, брокер сол үшін бұйрықты орындайтын 
тұлға; 4. негізгі, басты борышқор)
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принципал “нераскрытый” - “сыры ашыл ма ған” 
принципал 

принципиальность - принциптілік, ұс та ным паз дық
принципы аудита - аудит қағидаттары
принципы биржевой котировки - биржалық баға 
белгілеу қағидаттары

принципы действия - іс-əрекет қағидаттары
принципы кредитные - кредит қағидаттары
принципы организации безналичных расчетов - 
қолма-қол ақшасыз есеп айырысуды ұйымдастыру 
қағидаттары

принципы организации бухгалтерского учета - 
бухгалтерлік есепті ұйымдастыру қағидаттары

принципы организации финансово-кредитного дела 
- қаржы-кредит ісін ұйымдастыру қағидаттары

принципы организационные - ұйым дас ты ру шы лық 
қағидаттары

принципы построения бюджетной системы - бюджет 
жүйесін құрылымдау қағидаттары

принципы применения тарифных ставок - тариф тік 
мөлшерлемелерді қолдану қағидаттары (сақтан-
дыруда)

принципы сотрудничества - ынтымақтастық қағидат-
тары

принципы управления - басқару қағидаттары
принципы учета - есепке алу қағидаттары
принципы ценообразования - баға түзу қағи даттары
принятие / акцепт / согласие - қабылдау / акцепт / 
келісу (1. вексель жазылған тұлғаның вексель шарт-
тарымен келісетіні көрсетіліп вексельге қойылған 
қол; 2. акцептелген вексель, ризалық берілген вексель; 
3. ұсыныс шарттарын қабылдауға келісу)

принятие в залог - кепілзат ретінде қабылдау
принятие в расчет - есепке қабылдау
принятие в члены - мүшелікке қабылдау
принятие вексе ля к оплате - вексельді тө леу ге 
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 қа был дау
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 жүр гі зуге 
қабылдап алу

принятие денег на вклад - салымға ақша қабылдау 
принятие документов - құжаттарды қабылдау
принятие документов на инкассо - құжат тар ды 
инкас соға қабылдау

принятие долга - борышты қабылдау
принятие за основу - негіз ретінде қабылдау
принятие заказа - тапсырысты қабылдау

принятие заказа к исполнению - тапсырысты орын-
дауға қабылдау 

принятие закладной - кепілпұлды қабылдау
принятие закона - заң қабылдау
принятие заявления - өтінішті қабылдау
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
принятие новых членов - жаңа мүшелер қабылдау
принятие нотиса - нотис қабылдау
принятие объекта на баланс - объектіні тең ге рімге 
қабылдау 

принятие обяза тельств - міндеттемелер қа былдау
принятие оговорки - ескертпені қабылдау
принятие ответственности - жауапкершілікті 
қабылдау

принятие ответственности по обязательствам дру-
гой стороны - басқа тараптың мін дет те мелері бо-
йынша жауапкершілікті қабылдау

принятие под расписку - қолхат беріп қабыл дау, 
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 - қа рар ды дауыс 
беру арқылы қабылдау

принятие рекомендации - кепілдемені қа былдау
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 ин кас соға 
қабылдау

принятие условий - шарттарды қабылдау
принятие участия - қатысу
принятие чека к оплате - чекті төлеуге қа былдау
принятие чрезмерного риска - шектен тыс тəуекел-
дік ті қабылдау

принятия Закона о финан совых услугах - Қар жы 
қызметтерін көрсету туралы заңның қа  был  да нуы 
(Ұлыбритания, 1988 ж. 29 сəуір)

принятые убытки - қабылданған залал
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принятый курс - қабылданған бағам
принять в качестве залога - кепілзат ретінде 
қабылдау

“принять ванну” - “ванна қабылдау”, “сазға отыру” 
(инвестиция немесе алып-сатарлық мəміле бойынша 
көп залал шегу)

принять к руководству - басшылыққа алу
“принятые, но не объявленные” - “қа был дан ған, 
бірақ жарияланбаған” (анықталып қойған, бірақ сақ-
тан ды рушыға не қайта сақтандырушыға ха бар лан-
ба ған залал)

приобрести ак ции компании - компанияның акцияла-
рын сатып алу

приобретаемый банк - сатып алынатын банк
приобретатель - сатып алушы 
приобретатель добросовестный - адал сатып алушы 
приобретатель ценных бумаг - бағалы қағаз дарды 
сатып алушы 

приобретать - сатып алу
приобретать акцио нерный капитал по подписке - 
акционерлік капиталды жазылыс бойынша сатып алу

приобретать банк - банк сатып алу
приобре тать контрольный пакет акций во время 
принудительной продажи с торгов - сауда-сат тық-
тан мəжбүрлі сату кезінде акциялардың бақылау 
пакетін сатып алу

приобретать облигацию по подписке - облигациялар-
ды жазылыс бойынша сатып алу

приобретать опционы - опциондарды сатып алу
приобретать по подписке - жазылыс бойынша сатып 
алу

приобретать фьючерсные контракты - фьючерстік 
келісімшарттарды сатып алу

приобретать ценные бумаги - бағалы қағаз дарды са-
тып алу

приобретаю щий товар в кредит - тауарды кредитке 
сатып алушы

приобретение - сатып алу (иелікке алу, иелену)
приобретение активов - активтерді сатып алу
приобретение активов на нездоровой основе - актив-
терді кінəратты негізде сатып алу

приобретение активов с помощью за емных средств 
- активтерді қарыз қаражатының көмегімен сатып алу

приобретение акций - акцияларды сатып алу
приобретение акций в международных организаци-
ях - халықаралық ұйымдардан акциялар сатып алу

приобретение акций в уставном капитале хозяй-
ственных 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 - мекеме лер дің ак-
цияларын сатып алу

приобретение банка - банкті сатып алу
приобретение биржевое - биржалық сатып алу

приобретение в других странах - басқа елдерде сатып 
алу

приобретение валюты - валюта алу
приобретение гарантии - кепілдік алу
приобретение груп пой менеджеров контрольного 
пакета акций - менеджерлер то бы ның ак ция лар дың 
бақылау пакетін сатып алуы

приобретение груп пой менеджеров контрольного 
пакета акций чужой компании - менеджерлер то-
бы ның бөтен компания ак ция ла ры ның бақылау па ке -
тін сатып алуы

приобретение дебиторской задолженности - дебитор-
лық берешекті сатып алу

приобретение долга - борышты сатып алу
приобретение доли - үлес алу
приобретение дочерней компании - еншілес компа-
нияны сатып алу

приобретение имущества в виде основного капита-
ла - мүлікті негізгі капитал түрінде сатып алу

приобретение капи тала - капиталды сатып алу
приобрете ние капитала в форме акций - акциялар 
нысанындағы капиталды сатып алу

приобретение компании - компанияны сатып алу, 
компанияның сатып алынуы

приобретение компании руководством - басшылық-
тың компанияны сатып алуы

приобретение конт рольного пакета акций - акция-
лар дың бақылау пакетін сатып алу

приобретение контрольного пакета акций группой 
менеджеров - акциялардың ба қы лау пакетін менед-
жерлер тобының сатып алуы

приобретение контрольного пакета акций со ссудой 
- несиелі акциялардың бақылау пакетін сатып алу

приобретение круп ного пакета акций через биржу - 
акциялардың ірі пакетін биржа арқылы сатып алу

приобретение лицензии - лицензияны сатып алу
приобретение недвижимости в других странах - 
басқа елдерде жылжымайтын мүлік сатып алу

приобретение нематериальных активов - беймате-
риал дық активтерді сатып алу

приобретение новых акций и облигаций для 
спекулятив ной перепродажи - алып-сатарлықпен 
қайта сату үшін жаңа акциялар мен облигациялар 
сатып алу

приобретение новых цен ных бумаг инвес торами 
после их полной распродажи синдикатом гаран-
тов - синдикат кепілдерді то лық сат қан нан кейін 
инвесторлардың жаңа ба ға лы қа ғаз дар сатып алуы

приобретение одним банком другого - бір банктің 
екінші банкті сатып алуы

приобретение основных средств (фондов) - не  гіз  гі 
құрал-жабдықты (қорларды) сатып алу

приобретение партии но вых ценных бумаг на пер-
вичном рынке - бастапқы нарықта жаңа бағалы 
қағаздар топтамасын сатып алу

приобретение патента - патентті сатып алу
приобретение по стоимости - құн бойынша сатып алу
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приобретение права - құқықты сатып алу
приобретение права собственности - меншік тену 
құқығын сатып алу

приобретение права собственности на сумму долга - 
борыш сомасына меншіктену құ қы ғын сатып алу

приобретение права удержания имущества за долги 
- борыш үшін мүлікті ұстап қалу құқығын сатып алу

приобретение ресурсов - ресурстарды сатып алу 
приобретение силы закона - заң күшіне ие болу
при обретение собственного капитала - мен шікті ка-
питалды сатып алу

приобретение собственности - меншікті сатып алу
приобретение статистических данных - ста тистика-
лық деректерді сатып алу

приобретение статуса акционерного общества - 
акционерлік қоғамның мəртебесін сатып алу

приобретение статуса юридического лица - заңды 
тұлға мəртебесін алу

приобретение технологии - технологияға ие болу
приобретение това ров - тауарлар сатып алу
приобретение товаро-материальных ценностей - 
тауар-материалдық құндылықтарды сатып алу

при обретение фиксированных финансо вых активов 
- тиянақталған қаржы активтерін сатып алу

приобретение фондов - қорларды сатып алу
приобретение ценных бумаг - бағалы қағаз дарды 
сатып алу

приобретенная бумага - сатып алынған қағаз
приобретенные федеральные фонды - сатып алынған 
федералдық қорлар

приобретенные фонды - сатып алынған қорлар
приобретенные цен ные бумаги - сатып алын ған баға-
лы қағаздар 

приобщение - қосылу
приоритет - басымдық, басыңқылық, ар тық шы лық 
жағдай (қайсыбір ашылымдағы, өнер та быстағы, 
т.б. алғашқылық; бір де ңе нің басымдық, біріншілік 
мəні; басым құқық, мəн, ереже)

приоритет бюджетный - бюджеттік басымдық
приоритет заявки - өтінім басымдығы
приоритет конвенционный - келісімшарт бойынша 
басымдық, келісімшарттағы ба сым  дық

приори тет кредиторов при банкротстве - не сиегер-
лер дің банкроттық кезіндегі беделі 

приоритет национальный - ұлттық басымдық
приоритет национальных интересов - ұлт тық мүдде-
лердің басымдығы

приоритет первого ответа на предложение заклю-
чить сделку в биржевом торге - бир жа лық сауда-
саттықта мəміле жасасу жө нін де гі ұсынысқа бірінше 
жауаптың беделі

приоритет претензии - кінəрат-талаптың ба сымдығы
приоритет содержания над формой в бухгалтерском 
учете - бухгалтерлік есепте маз мұн ның нысаннан 
басымдығы

приоритет требований - талаптардың ба сым дығы
приоритет частичный - ішінара басымдық

приоритетное направление - басым бағыт
приоритетное право на залог - кепілзатқа басым 
құқық

приоритетное требование - басым талап
приоритетное финансирование - басым қар жы лан-
дыру

приоритетные акции - басымдықты акциялар
приоритетные капи таловложения - басым дық ты 
күрделі жұмсалым

приоритетные привилегированные акции - басым 
артықшылықты акциялар

приоритетные сектора экономики - эконо ми каның 
басым секторлары

приоритетный вид деятельности - басым дық ты 
қызмет түрі

приоритеты стратегические - стратегиялық басым-
дықтар

приоритеты экономической политики - эко номика-
лық саясаттың басымдықтары

приостанавливать операции с определенной валю-
той - белгілі бір валютамен жасалатын операциялар-
ды тоқтата тұру

приостанавливать операции с определенными ак-
циями - белгілі бір акциялармен жасалатын опера-
ция ларды тоқтата тұру

при останавливать платеж - төлемді тоқтата тұру
приостанавливать платеж по чеку - чек бойынша 
төлемді тоқтата тұру

при останавливать сокращение золотых резервов - 
алтын сақтық қорларын қысқартуды тоқтата тұру

приостановка - тоқтата тұру, кідірту
приостановка выдачи заработной платы - жалақы 
беруді тоқтата тұру

приостановка выдачи патента - патент беру ді кідірту
приостановка выдачи ссуд - несие беруді тоқ тата тұру 
приостановка выплаты ссуды - несие төлеуді тоқтата 
тұру

приостановка выполнения обязательств по кон-
тракту - келісімшарт бойынша мін дет те ме лер дің 
орындалуын кідірту

приостановка гарантийных испытаний - ке піл дік ті 
сынауларды тоқтата тұру

приостановка деятельности - қызметті тоқта та тұру
приостановка начисления процентов - пайыз 
есептеуді тоқтата тұру

приостановка односторонняя - бір жақты тоқтата 
тұру

приостановка оплаты чека выписавшим его лицом 
- чек төлемақысын оны жазған тұл ға ның тоқтата 
тұруы

приостановка переговоров - келіссөзді тоқта та тұру
приостановка платежа - төлемді тоқтата тұру
приостановка пла тежа по чеку - чек бойын ша төлем-
ді тоқтата тұру

приостановка повышения заработной платы - 
жалақыны арттыруды тоқтата тұру
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приостановка прежнего обязательства - бұ рынғы 
міндеттемені тоқтата тұру

приостановка работ - жұмыстарды тоқтата тұру
приостановка свободного обмена валюты - ва люта-
лардың еркін айырбасталымын тоқ та та тұру

приостановка сдачи - өткізуді тоқтата тұру
приостановка тор говли - сауданы тоқтата тұру
приостановка торгов ли на бирже - биржа да ғы сауда-
ны тоқтата тұру

приостановка уплаты по чеку - чек бойынша төлеуді 
тоқтатып қою

приостановка экспертизы - сараптауды кі дір ту
приостановление - тоқтату, тоқтата тұру
приостановление выплаты пенсии - зейнет ақы 
төлеуді тоқтата тұру

приостановление действия закона - заңның қол да-
нылуын тоқтата тұру

приостановление договора - шартты тоқтата тұру
приостановление инфляции - инфляцияны тоқтату
приостановление исполнения решения - ше шім нің 
орындалуын тоқтата тұру

приостановление платежей - төлемдерді тоқтата тұру
приостановление расходных операций по банков-
ским счетам налогоплательщика - са лық төлеу ші-
нің банк шоттары бойынша шы ғыс операцияларын 
тоқтата тұру

приостановление участия в торгах - сауда-саттыққа 
қатысуды тоқтата тұру

приостановленная торговля - уақытша тоқ та тыл-
ған сауда (сату мен сатып алуға берілген ор дердің 
үйлесімсіздігін түзету үшін бағалы қағаз саудасын 
тоқтата тұру)

приостановленный платеж - кідіртілген тө лем 
(иеліктен шығарылған құрал, мыс., тө лем ді тоқ та-
та тұру туралы бұйрық бе ріл ген чек)

приостановленный платеж по чеку - чек бойынша 
тоқтатыла тұрған төлем

“припас” - “сақталым” (қиын-қыстау күнге деп сақ-
та ған ақша: зейнетке шығуға да йын дық кезінде 
кө бі несе жинақ банкіге салған жинақ ақша дегенді 
біл діретін жаргон сөз)

приписанная стоимость - тіркелінді құн (еш бір шот-
қа енгізілмеген қисынды не болжалды құн)

приписка - қосып жазу (ұйымның, кə сіп орын ның 
қызметі туралы көрінеу өсіріңкі, жал ған көр сет-
кіштер)

приработок - қосымша табыс
приработок сдельный - кесімді қосымша табыс
приравнение - 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 денег - ақшаның табиғаты
природа прибыли - пайданың табиғаты
природа стоимости - құн тегі
природные ресурсы - табиғи ресурстар (ба за лық 
шикізат жері мен қорлары, мұнай қоры)

природные ресурсы континентального шельфа - 
континеттік қайраңның табиғи ре сурстары 

природные условия - табиғи жағдайлар
природные факторы маркетинга - мар ке тин гі нің 
табиғи факторлары

природные экономические ресурсы - табиғи эконо-
ми калық ресурстар

природоохранные затраты - табиғат қорғау шығыны
природоохранные мероприятия - табиғат қорғау ша-
ралары

природопользование - табиғатты пайдалану
природопользование рациональное - та би ғат ты 
ұтымды пайдалану

прирост - өсу, арту, өсім (экономикалық көр сет кіш-
тің оның бастапқы шамасымен, ба за лық мəнімен 
салыстырғанда көбеюі)

прирост ак ционерного капитала - акцио нер лік 
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 в результате продажи акций 
выше номинала - акцияны көрсетулі ба ға сы нан асы-
рып сату нəтижесінде ка пи тал дың өсуі

прирост капитала от акций - акциялардан алынған 
капиталдың өсуі

прирост ка питала от облигации с фиксирован ной 
ставкой, которая по жребию предназначена к 
погашению - мөл шер ле ме сі тиянақталған, жеребе 
бойынша өте лу ге арналған облигациядан алынған ка-
пи тал дың өсуі

прирост капитала от облигаций - облигациялардан 
алынған капиталдың өсуі

прирост капиталовложений - күрделі қаржы жұм са-
лы мының артуы 

прирост краткосрочный - қысқа мерзімді өсім
прирост населения - халықтың өсуі
прирост национального дохода - ұлттық та быс тың 
артуы 

прирост норматива оборотных средств - айналым 
қаражаты нормативінің өсуі

прирост норматива собственных оборотных средств 
- меншікті айналым қаражаты нор ма ти вінің өсуі

прирост оборотного капитала - айналым ка питалы-
ның артуы 

прирост основного капитала - негізгі ка пи тал дың 
өсуі

прирост основных фондов - негізгі қорлардың артуы
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прирост потребительских цен - тұтыну баға сы ның 
өсуі 

прирост прибыли - пайданың артуы 
прирост процентов - пайыздың өсуі
прирост реальных доходов - нақты кірістің артуы
прирост стоимости - құнның артуы 
прирост стоимости капитала - капитал құны ның өсуі
прирост стоимости основного капитала - не гізгі ка-
питал құнының артуы 

прирост текущих активов - ағымдағы ак тив тер дің 
өсуі 

прирост убытков - залалдардың артуы
прирост чистых сбережений - таза жинақ ақ ша ның 
өсімі

приростный показатель - өсім көрсеткіші
присваивать прибыли - пайданы жымқыру
присвоение - иемдену, иелену, жымқыру (бір деңені ие-
лену, өзінің меншігіне айналдыру)

присвоение денег - ақшаны иемдену
присвоение де нег незаконным путем - ақ ша ны заң-
сыз жолмен иемдену

присвоение имущества - мүлікті иемдену
присвоение чужого труда - біреудің еңбегін иемдену
присвоение чужой собственности - біреудің меншігін 
иемдену

присоединение - қосылу (бір компанияның екінші 
компанияны өзінің бақылауына алуы, ком панияны 
меншіктенудің шектеусіз құ қы ғын алмай басқаруы) 

присоединение к ассоциации - қауым дас тық қа 
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

приспосабливать условия займа к потребностям за-
емщика - қарыз шарттарын қа рыз гер дің қажеттеріне 
бейімдеу

приспосабливаться к требованиям рынка - нарық 
талаптарына бейімделу

приспосабливающийся - бейімделуші
приспособление - 1) бейімделу, бейімдеу (кə сіп орын-
дардың, кəсіпкерлердің, тұлғалардың іс-əрекет 
тə сіл дерін, ұйымның құрылымын, билігіндегі жəне 
пай да ла нуындағы ресурс тарды экономикалық қыз-
мет тің, ша  руа шы лық ты жүргізудің, қоршаған 
ор   та   ның жаңа жағдайларына сəйкес кел тіру мақ са-
тымен оларға өзгерістер жасауы; жаңа жағ дай ға 
ың ғай лану) 2) ай ла бұ йым, бе йім де лім (жұмыс істеп 
тұр  ған жаб дық та жү зе ге асырылатын тех но ло-
гия лық үде ріс ті жақсарту мақ са ты мен жаб дық ты, 
приборды то лық ты ра тын тех ни ка лық құрылғы)

приспособление цен к меняющимся условиям - 
бағаның өзгеріп тұратын жағдайларға бе йім делуі 

приспособление экономики - экономиканы бейімдеу
приспособление экономики к денежным изменени-
ям - экономиканың ақша өз ге ріс те рі не бейімделуі

приспособленный к требованиям клиентов - клиент-
тердің талаптарына бейімделген (банк көрсететін 
қызметтер туралы)

приступать к эмиссии - эмиссияға кірісу
приступить к выполнению программы - бағ дарлама-
ны орындауға кірісу

приступить к исполнению обязанностей - мін деттер-
ді орындауға кірісу

приступить к ликвидации - таратуға кірісу
приступить к переговорам - келіссөзге кірісу
приступление к делу - іске кірісу
присуждение - үкім шығару; беру
присужденный - ұйғарылған, берілген
присужденный долг - берілген борыш
присужденный счет - ұйғарылған шот
присутствие - қатысу
присутствие на аукционе - аукционға қатысу
присутствие на рынке - нарыққа қатысу 
присутствие наблюдателей - бақылаушы лар дың 
қатысуы

присутствие при открытии - ашылу кезінде қа ты су
присяга при вступлении в должность - қыз мет ке 
кірісу кезіндегі ант

присяжный бухгалтер - кəнігі (машықтанған) 
бухгалтер

присяжный поверенный - сенімді қорғаушы, машық-
танған сенімгер, кəнігі сенімгер

притворная сделка - көлгір мəміле (басқа мə мі лені 
бүркемелеу мақсатымен жасалатын мəміле)

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 қара жат тың 
ағылып келуі

приток дешевого капитала - арзан ка пи тал дың 
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 - алтының елге ағы лып келуі
приток инвестиций - инвестициялардың ағы лып келуі 

(аймаққа немесе елге сырттан тартылатын капи-
талдар)

приток иностранного капитала - шетел капи талының 
ағылып келуі

приток ино странной валюты - шетел ва лю та сының 
ағылып келуі
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приток иностранных инвестиций - шетелдік инвес-
тициялардың ағылып келуі

приток капитала - капиталдың ағылып келуі
приток наличных денег - қолма-қол ақша түсімі
приток обратный - кері түсім, кері ағылу
приток прямых инвестиций - тікелей инвес тиция лар-
дың түсуі

приток средств - қаражат түсімі, қаражаттың ағылып 
келуі

приток финансовых ресурсов - қаржы ре сурс та-
рының түсуі, қаржы ресурстарының ағылып келуі

приток фондов - қорлар түсімі, қорлардың ағылып 
келуі

приток фондов в банк - қорлардың банкке ағы лып 
келуі 

приток частного капитала - жекеше капи тал дың 
ағылып келуі

приток чистых сбережений - таза жинақ ақ ша ның 
ағылып келуі

“притягательные” прибыли - “тартымды” пайда
притязание - дəмегөйлік
приукрашивание - əсірелеу, көз бояушылық 

(жағдайды шын мəніндегісінен гөрі жақсы етіп 
көрсетуге тырысушылық)

приукрашивание баланса - теңгерімді əсіре леу
приумножение - үстемелеу, молайту, көбейту
прификс - прификс (арзандатуға немесе қымбат та-
ту ға болмайтын белгілі бір баға)

прихватизатор - қарпып қалушы, жалмаушы 
(жекешелендіруді жеке бастың баю құралы ретінде 
пайдаланушы адам)

прихватизация - қарпып қалушылық, жал мау шы лық 
(жекешелендіруді жүргізушілердің оны баю құралы 
ретінде пайдаланушылығы)

приход - кіріс (біраз уақыт аралығында белгілі бір 
көздерден түскен тауарлар, материалдар, ақшалай 
қаражат түсімінің шамасы)

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
приходить к согла шению с кредиторами - несиегер-
лермен келісімге келу

приходная касса - кіріс кассасы (банктің азамат-
тардан, ұйымдардан ақшалай қаражат түрінде 
төлемдер қабылдайтын кассасы)

приходная кассовая книга - кассалық кіріс кітабы
приходная операция - кіріс операциясы
приходные кассы по налогам - салықтар бойынша 
кіріс кассалары

приходный кассовый ордер - кассалық кіріс ордері
приходный ордер - кіріс ордері
“причесывание” баланса - теңгерімді “та ра ғыштау” 

(жаргон сөз: банктер мен компа ния лар өз де рі нің 
шоттарын тиімді тұрғыда көрсету үшін қол да на-
тын шаралар)

“причесывание” отчетности - есеп-қисапты “та ра-
ғыш тау”, есеп-қисапты “сəндеу” (ком па нияның бух-
гал тер лік есеп-қисабын фирма ның қаржы жағдайын 
ең тиімді тұрғыда көрінетіндей етіп ресімдеу)

причина - себеп
причина неплатежа - төлем төлемеудің себебі
причинение вреда - зиян келтіру
причинение имущественного ущерба - мү лік тік зиян 
келтіру

причинение неудобства - қолайсыздық келтіру
причинение убытка - залал келтіру 
причинно-следственное прогнозирование - себеп-
салдарлы болжам

причины финансовые - қаржылық себептер
причинять ущерб - нұқсан келтіру
причисление - тіркеу, қосу
причитающаяся сумма - тиесілі сома
причитающаяся сумма наличными - қолма-қол 
ақшалай тиесілі сома

причитающиеся - тиесілі
причитаю щиеся, но не выплаченные проценты - 
тиесілі, бірақ төленбеген пайыздар 

причитающиеся проценты - тиесілі пайыздар
причитаю щиеся проценты на остаток суммы - 
соманың қалдығына тиесілі пайыздар

причитающиеся суммы - тиесілі сома
причитающийся очеред ной взнос - тиесілі кезекті 
жарна

про рата - про рата, үйлесімді түрде (үйлесімді орна-
ластыру əдісі)

проавансирование - алғытөлем төлеу, аванс беру
проба - сынама (алтынның, платинаның, кү міс тің не-
месе палладийдің зергерлік бұ йым дар, мəнет, медаль 
жасалатын лигату ра лық балқыма құрамындағы 
мөлшері)

проба благородных металлов - асыл металдар сы-
намасы (зергерлік бұйымдар дайындалатын, мəнет 
шекілетін алтынның, күмістің, платинаның ли га ту-
ра лық балқымасындағы мөлшерлік құрамы)

проба драгоценного металла - асыл 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 валютно-финансовая - валюта-қаржы 
проблемасы

проблема внешней задолженности - сыртқы берешек 
проблемасы

проблема комплексная - кешенді проблема
проблема конкуренции - бəсекелестік проб лемасы
проблема международная - халықаралық проб лема
проблема назревшая - толғағы жеткен проб лема
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проблема насущная - көкейтесті проблема
проблема непреодолимая - еңсерілмейтін проблема
проблема погашения задолженности - бе ре шекті өтеу 
проблемасы

проблема финансовая - қаржы проблемасы
проблематика - проблематика (проблемалар жиын-
тығы)

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 проб лемалар
проблемы экономические - экономикалық пробле-
малар

проблемы экономического развития - эко но микалық 
даму проблемалары

пробные экземпляры - сынама даналар
пробный - сынамалы
пробный баланс - сынамалық теңгерім (бір бағанада 
дебеттік сальдосы, екінші ба ға на да кредиттік саль-
досы бар шоттарға қал дық тарды жазу)

пробный выпуск ценных бумаг - бағалы қа ғаз дардың 
сынамалық шығарылымы

пробный исправленный баланс - түзетілген сынама-
лық теңгерім

пробный рынок - санымалы нарық
пробный трансформированный баланс - ауыс ты рыл-
ған сынамалық теңгерім

провайдер - провайдер (интернет қызметін көр се ту-
ші компания)

провайдеры вспомогательных средств обес печения 
- көмекші қамтамасыз ету қа ра жа ты ның про вай дер-
лері

провайдеры по предоставлению ликвидных средств 
- өтімді қаражат беру жөніндегі провайдерлер

провал - сəтсіздік (жаргон сөз: 1. нарықта та уар дың 
сəтсіз ұсынылуы нəтижесі; 2. маркетинг мақ са-
ты на жетпеген жəне на рық та танылмаған жаңа 
өнім нің аталуы) 

провал законопроекта - заң жобасын өткізбеу
провал информационный - ақпараттық сəт сіздік
провал на рынке - нарықтағы сəтсіздік
провал переговоров - келіссөздің сəтсіздігі
провал резолюции - қарарды қабылдамай тастау
“провальная” позиция в операциях с ценными бу-
магами - бағалы қағаздармен жасалатын опе ра ция-
лар да ғы “құламалы” жай ға сым, бағалы қағаздармен 
жасалған опера ция ларда “сəтсіздікке” тап болу

проведение - жүргізу, өткізу
проведение анализа - талдау жүргізу

проведение арбитража - 1) арбитраж жүргізу; 2) төре-
лік сотты жүргізу

проведение аудита - аудит өткізу
проведение аудиторской проверки - аудиторлық 
тексеріс жүргізу 

проведение аукциона - аукцион өткізу
проведение брифинга - брифинг өткізу
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 рəсімін өткізу
проведение проверки - тексеру жүргізу
проведение проверок по исполнению государствен-
ного бюджета - мемлекеттік бюд жет тің атқарылуына 
тексеру жүргізу

проведение ревизии - тексеріс жүргізу
проведение ревизии счетов - шоттарға тексеріс 
жүргізу

проведение реорганизации - қайта ұйым дас тыру
проведение реформы - реформа жүргізу
проведение санации - сауықтыру
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 оправ дательный документ 

- тексерілген ақшалай ақтаушы (растаушы) құжат
проверенный рынком - нарық тексерген
проверенный финансовый отчет - тексе ріл ген қаржы 
есептемесі

проверка - тексеру (тауардың, құжаттың, жо ба ның 
нақты, шынайы күйіне сай ке луін, тапсырманың 
талап етілетін үлгіге, стандартқа, белгіленген ере-
желерге сай орындалуын анықтау тұрғысынан жүр-
гі зі ле тін бақылау) 

проверка аудиторская - аудиторлық тексеру
проверка банка на месте - жергілікті жерде банкті 
тексеру

проверка блока оп равдательных документов - рас-
тау құжаттарының топтамасын тексеру

проверка бухгалтерских книг - бухгалтерлік кітап-
тар ды тексеру

проверка бухгалтерских, финансовых и банковских 
документов - бухгалтерлік, қаржы жəне банк құ жат-
та рын тексеру



678ПРО-ПРО

проверка бухгалтерской отчетности - бух гал терлік 
есеп-қисапты тексеру

проверка ведения бухгалтерского учета - бух гал тер-
лік есептің жүргізілуін тексеру

проверка ведения документации - құжат та ма ның 
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 доказательств - дəлелдемелерді тексеру
проверка документа - құжатты тексеру
проверка документации нормативного характера - 
нормативтік сипаттағы құ жат та ма ны тексеру

проверка документов, связанных с исчислением 
и уплатой налога и других платежей в бюджет - 
салықты жəне бюджетке тө ле не тін 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 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 қабілет ті-
лік ті тексеру

проверка местонахождения и состояния залога - 
кепілзаттың орналасқан жері мен жай-күйін тексеру 

проверка налоговая - салықтық тексеру
проверка националь ного банка - ұлттық банк ті 
тексеру

проверка обеспечения задолженности по ссудам 
- несие бойынша берешектің қам та ма сыз етілуін 
тексеру

проверка обеспечения ссуд - несиенің қам та ма сыз 
етілуін тексеру 

проверка обоснованности жалобы - ша ғым ның 
негізділігін 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 платежеспо собности - төлем қа бі лет ті лі гін 
тексеру

проверка по поручению государственных органов 
- мемлекеттік органдардың тапсырмасы бойынша 
тексеру

проверка подлинности подписи - қойылған қолдың 
түпнұсқалылығын тексеру

проверка полномочий - өкілеттіліктерді тексеру
проверка полноты и своевременности поступления 
платежей в бюджет - бюджетке тө лем дер дің толық 
жəне уақытылы түсуін тексеру

проверка права собствен ности - меншік құ қы ғын 
тексеру

проверка пра вильности банковского индоссамента 
- банк индоссаментінің дұ рыс ты ғын тексеру

проверка правильно сти индоссамента - ин дос са-
мент тің дұрыстығын тексеру

проверка правильности начисления налогов - 
салықтардың дұрыс есептелуін тексеру

проверка правильности продаж - са ты лым дар дың 
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 тəртіп те ме сін 
тексеру

проверка рынка - нарықты тексеру (жақсы ұсы ным-
ды табу үшін бағалы қағаздар на ры ғын зерделеп, 
ақпарат жинау)

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 тү сім ді 
тексеру

проверка счетов - шоттарды тексеру
проверка таможенная - кедендік тексеру
проверка таможенной декларации - кеден мағлұм да-
ма сын тексеру

проверка текущая - ағымдағы тексеру
проверка учетных записей, произведенных на ос-
новании документов - құжаттар не гі зін де жазылған 
есептік жазбаларды тексеру

проверка фактического наличия денежных средств, 
ценных бумаг, материальных ценностей - қолда 
бар нақты ақшалай қа ра жат ты, бағалы қағаздарды, 
материалдық құн ды лық тар ды тексеру

проверка финансовая - қаржылық тексеру
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проверка финансового положения - қаржы лық жағ-
дай ды тексеру

проверка финансовой деятельности - қаржы қыз ме-
тін тексеру

проверка финансово-хозяйственной деятельности - 
қаржы-шаруашылық қызметті тексеру

проверка хранения ценностей в банке - банк  те гі 
құндылықтардың сақталуын тексеру

проверка целевого использования полученных у го-
сударства субсидий - мемлекеттен алынған жəр дем-
қар жы ның мақсатқа сай жұмсалуын тексеру

проверка ценных бумаг - бағалы қағаздарды тексеру
проверки на соответ ствие - сəйкес келуге тексеру
проверочные ведомости - тексеру тізім де ме ле рі
прове рочный - тексерілмелі
проверочный счет - тексерілме шот
проверять закон ность выдачи кредитной карточки 

- несие карточкасын берудің заң ды лы ғын тексеру
проверять кассу - кассаны тексеру
проверять массу монеты - мəнет салмағын тексеру
проверять подлин ность подписи - қойылған қолдың 
түпнұсқалылығын тексеру

проверять правильность ведения счета - шот жүргі-
зу дің дұрыстығын тексеру

проверяющий банка - банкті тексеруші
провизия - провизия, мəжбүрлі шығын (1. бух г ал-
терлік есеп практикасында: мəжбүрлі мақ сатты 
шығын, мыс., табыс салығын тө леу ге жұмсалған 
шығын; 2. валюталық операцияларда да, кредиттік 
операцияларда да қаржы теңгерімі, ең алдымен 
банк тердің қар жы теңгерімі пассивтерінде ық ти-
мал залалды көздеуді мақсат ететін ұстаным)

провизорная оценка - алдын ала бағалау
провизорный - уақытша, алдын ала
провизорный баланс - алдын ала жүргізілген теңгерім
провинциаль ная фондовая биржа - про вин ция лық 
қор биржасы

провинциальное отде ление - провинциялық бөлімше
провинциальное отделе ние банка - банктің 
провинциялық бөлімшесі

провинциальный банк - провинциялық банк
проводить в бухгалтерскую книгу - бухгал тер лік 
кітапты жүргізу

проводить де вальвацию - девальвация жүргізу
проводить девальвацию валюты - валютаға деваль-
вация жүргізу

проводить инструктажа - нұсқама жүргізу
проводить ревизию счета - шотқа тексеріс жүргізу
проводить спекуля тивные операции - алып-сатарлық 
операциялар жүргізу

проводить стаби лизирующую денежно-кредитную 
политику - тұрақтандырғыш ақша-кредит саясатын 
жүргізу

проводить торги - сауда-саттық жүргізу
проводить торговлю в режиме реального време-
ни - сауданы нақты уақыт тəр тіп те ме сі мен өткізу 
(биржада) 

проводить транзакцию - транзакция өткізу, транзак-
ция жүргізу 

проводить финансовые опе рации - қаржы операция-
ларын жүргізу

проводить чек - чек өткізу, чек жүргізу (чек бойынша 
операция жасау)

проводка - өткізбе, жазба (1. қайсыбір операцияны 
жүргізу, өткізу; 2. бірдеңенің табанын төсеу)

проводка бухгалтерская - бухгалтерлік өт кіз бе, бух-
гал тер лік жазба, бухгалтерлік хаттау, бух гал тер лік 
тіркеу (шоттар корреспонденциясын ре сім деу; нақ-
ты шаруашылық операциялар туралы деректер жа-
зы лу ға тиіс корреспонденцияланатын шот тар дың 
сомасы, дебеті мен кредиті көр се ті ле тін арнаулы 
бухгалтерлік жазба)

проводка дебетовая - дебеттік жазба
проводка кредитовая - кредиттік жазба
проводка по счету - шот бойынша өткізбе
прогноз - болжам (жүйелер мен объектілер жай-
күйінің ықтимал болашағы туралы ғы лы ми тұрғыда 
негізделген болжамы жəне осы жай-күйді сипат-
тайтын көр сет кіш тер)

прогноз движения денежной наличности - қолма-қол 
ақша қозғалысының болжамы

прогноз денежных потоков - ақша ағынының 
болжамы

прогноз потребления - тұтынуды болжау
прогноз предварительный - алдын ала болжау
прогноз приближенный - жуықтама болжау
прогноз рынка - нарықты болжау
прогноз рыночной конъюнктуры - нарық жағдаятын 
болжау

прогноз сбыта - өткізімді болжау
прогноз состояния рынка - нарықтың жай-күйі н 
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 (келешекті, 
мыс., алдағы жылғы өткізу көлемін бағалау)

прогнозирование долгосрочное - ұзақ мер зім дік 
болжау

прогнозирование дохода - кірісті болжау
прогнозирование затрат - шығынды болжау
прогнозирование кассовых оборотов банка - банктің 
кассалық айналымын болжау

прогнозирование конъюнктуры - жағдаятты болжау
прогнозирование краткосрочное - қысқа мер зімді 
болжау

прогнозирование покупательского спроса - сатып 
алушылар сұранысын болжау

прогнозирование предложения - ұсынысты болжау
прогнозирование расходов - шығысты болжау
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прогнозирование рынка - нарықты болжау
прогнозирование социальное - əлеуметтік болжау
прогнозирование социально-экономическое - 
əлеуметтік-экономикалық болжау

прогнозирование спроса - сұранысты болжау
прогнозирование среднесрочное - орташа мер зімді 
болжау

прогнозирование финансовое - қаржылық болжау, 
қаржыны болжау

прогнозирование цен - бағаны болжау
прогнозирование экономическое - эко но ми ка лық 
болжау 

прогнозируемая экономическая конъюнктура - 
болжалды экономикалық жағдаят

прогнозные расчеты эмиссии наличных денег - 
қолма-қол ақша эмиссиясының (шы ға  ры лы мының) 
болжалды есебі

прогностический финансовый отчет - болжамалы 
қаржы есептемесі 

программа - бағдарлама (өзара бай ла ныс ты рыл-
ған шаралардың жиынтығы, бел гі лі бір мақсатқа 
жетуге бағытталған іс-қи мыл дар дың жоспары, 
проблеманың ше ші мі)

программа автоматиче ских вкладов - автоматты са-
лымдар бағдарламасы

программа аккумуляции сбережений с налоговыми 
льготами - салық жеңілдіктері бар жинақ ақшаны 
шоғырландыру бағдарламасы

программа аккумуляции сбережений, связанная со 
страхованием жизни - өмірді сақ тан ды румен байла-
нысты жинақ ақшаны шо ғыр ландыру бағдарламасы

программа альтернативная - баламалы бағ дарлама
программа базисная - базистік бағдарлама
программа вексельная - вексельдік бағдарлама
программа воз мещения банкам разницы между 
льготными ставками по экспортным кредитам и 
рыночными процентны ми ставками - банктерге 
экспорттық кредит мөлшерлемелері мен нарықтық 
пайыздық мөлшерлемелері арасындағы айырманың 
орнын толтыру бағдарламасы 

программа “все в одном” - “бəрі біреуінде” бағ дар-
ла ма сы (клиентке қалауы бойынша бір мезгілде 
шек шотын, карточкалық шот, банкомат арқылы 
қолма-қол ақша алатын несие, аэропорт вокзалда-
рында залдарын пайдалануға карточка, тегін чек 
кітапшалары мен жол чектерін ашуды ұсынатын 
банк бағдарламасы)

программа выплаты пенсий из текущих доходов - 
ағымдағы кірістен зейнетақы төлеу бағдарламасы

программа выпуска бесплат ных или льготных 
акций - тегін немесе жеңілдікті акциялар шығару 
бағдарламасы

программа выпуска евронот - еуронота шы ғару 
бағдарламасы

программа выпуска еврооблигаций с искусствен-
ной привязкой к цене зо лота - ал тын ның бағасына 
жасанды түрде бай лан ған еурооблигациялар шығару 
бағдарламасы

прог рамма выпуска краткосрочных евро нот - қысқа 
мерзімді еуронота шығару бағ дар ла ма сы

программа выпуска кредитных карточек - несие 
карточкаларын шығару бағдарламасы

программа выпуска кредитных карточек для 
группы лиц, объединенных общими интересами 
- ортақ мүдделермен біріккен тұл ға лар тобына ар нал-
ған кредит карточкаларын шығару бағдарламасы

программа гаран тии депозитов - депозиттер кепіл ді-
гі нің бағдарламасы

программа гарантии займов - қарыздар ке піл ді гі 
бағдарламасы

программа га рантий по кредитам малым пред-
приятиям - шағын кəсіпорындарға кредит бойынша 
кепілдіктер бағдарламасы 

программа “государства всеобщего благоденствия” 
- “жалпыға бірдей ізгілік мем ле ке ті” бағдарламасы

программа действия - іс-қимыл бағдарламасы
программа действующая - қолданыстағы бағ дарлама
программа добровольного ограничения креди-
тования иностранных заемщиков - ше тел дік 
қарызгер лерге кредит беруді ерікті түр де шектеу 
бағдарламасы

программа долгосрочная - ұзақ мерзімді бағ дарлама
программа жилищная - тұрғын үй бағ дар ла масы
программа закупки акций - акцияларды кө тере сатып 
алу бағдарламасы

программа замены песо на новую денежную 
единицу - жаңа ақша бірлігін песоға ауыстыру 
бағдарламасы

программа защиты интересов вкладчиков - са лым-
шылардың мүдделерін қорғау бағ дар ламасы

программа ин вестирования дивидендов акционера 
в новые акции - акционердің дивидендтерін жаңа 
акцияларға инвестициялау бағдарламасы

программа инве стиций во взаимные фонды пу-
тем периодических взносов - мерзімді жарналар 
жолымен өзара қарыз қорына инвестициялар салу 
бағдарламасы

программа инвестиционная - инвестициялық 
бағдарлама

программа инве стиционной помощи - инвес ти ция-
лық көмек бағдарламасы

программа инновационная - инновациялық бағдар-
лама

программа информационная - ақпараттық бағ дар-
лама

программа капитало вложений - күрделі жұм салым 
бағдарламасы

программа капитало вложений или инвестиций - 
күрделі жұмсалым немесе инвестиция бағ дарламасы

программа кредитования - несиелендіру бағ дар ла-
масы

программа льготной продажи акций служащим 
компании - компания қызметшілеріне акцияларды 
жеңілдікпен сату бағдарламасы
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программа макроэкономическая - мак ро эко но ми-
калық бағдарлама

программа механизации обработки чеков - чек терді 
өңдеуді механикаландыру бағ дар ла ма сы

программа наделения служащих акция ми их кор-
пораций - қызметшілерге өз кор по ра ция ла ры ның ак-
цияларын беру бағдарламасы

программа наде ления служащих компании акция-
ми по льготной цене - компания қызметшілеріне 
жеңілдікті бағамен акциялар беру бағдарламасы

программа на копления сбережений с помощью ак-
ций - акциялардың көмегімен жинақ ақша қор лан ды-
ру бағдарламасы

программа наращи вания капиталовложений пу-
тем инвестирования фиксированной суммы в 
долларах через регулярные промежутки времени 
- тұ рақ ты уа қыт ара лы ғы арқылы доллар түрінде тия-
нақ тал ған соманы инвестициялау жолымен күрделі 
жұм  са  лым ды еселендіру бағдарламасы

программа обе спечения вкладов - салымдарды 
қамтамасыз ету бағдарламасы

программа обязательного контроля зарубежных 
капиталовложений - шетелдік күр де лі жұмсалымды 
міндетті бақылау бағ дар ла ма сы (АҚШ)

программа оценки - бағалау бағдарламасы
программа пенсионного обеспечения - зей нет ақымен 
қамсыздандыру бағдарламасы

программа перестрахования - қайта сақтан дыру 
бағдарламасы

программа по функционально-стоимостному ана-
лизу показателей - көрсеткіштерді ат қа рымдық-
құндық талдау жөніндегі бағ дар лама

программа повышения квалификации кад ров - 
кадрлардың біліктілігін көтеру бағ дар ла ма сы

программа подготовки кадров - кадрлар даяр лау 
бағдарламасы

программа поддержания цен - бағаны қолдау бағдар-
ламасы

программа поддержки - қолдау бағдарламасы
программа подробная - егжей-тегжейлі бағ дар лама
прог рамма покупки акций служащими компании 

- компания қызметшілерінің акцияларды сатып алу 
бағдарламасы

программа покупки акций служащими корпорации 
- корпорация қызметшілерінің акцияларды сатып алу 
бағдарламасы

программа покупки евронот - еуронотаны сатып алу 
бағдарламасы

программа покупки собственности, финансируе-
мая более чем на 50% за счет заемных средств - 
меншікті қа рыз қаражаты есе бі нен 50%-дан ас там ға 
қар жы лан ды ры ла тын сатып алу бағ дар ла ма сы

программа предо ставления акций служащим 
компа нии - компания қызметшілеріне акциялар беру 
бағдарламасы

программа пре доставления акций служащим ком-
пании за счет скидки с налога на заработную пла-
ту - компания қыз ме т ші леріне жалақыға салынатын 

са  лық  тан ше ге рім есебінен акциялар беру бағ дар ла-
ма сы

программа предостав ления льготных кредитов - 
жеңілдікті кредит беру бағдарламасы

программа премиро вания руководителей компании 
при повышении стоимости ее акций - компания 
акцияларының құ нын кө те ру кезінде оның басшыла-
рына сый лық ақы беру бағдарламасы

программа приватизации (приватизационная) - 
жекешелендіру бағдарламасы

программа при влечения сбережений - жинақ ақша 
тарту бағдарламасы

программа “приобрете ния” - “сатып алу” бағ дар ла-
ма сы (клиенттерді банк карточкаларын пай да ла ну ға 
тартуға бағытталған жар на малық науқан, назар 
аударту, көр се ті ле тін қызметтерді ілгері бастыру)

программа приобретения акций взаимного фон да 
путем регулярных взносов - тұрақты жарналар жо-
лымен өзара қарыз қорының акцияларын сатып алу 
бағдарламасы

программа продаж - сатылым бағдарламасы
программа процентного арбитража - па йыз дық 
арбитраж бағдарламасы

программа прямого участия - тікелей қа ты су 
бағдарламасы (инвесторларға салық же ңіл дік те рін 
алуына мүмкіндік беретін бағ дар ла ма)

программа прямого участия в капи та ло вло же  ниях - 
күрделі жұмсалымға ті ке лей қа ты су бағдарламасы

программа реструктуризации - қайта құ ры лым дау 
бағдарламасы

программа ре структурирования долга - борышты 
қайта құрылымдау бағдарламасы

программа сбыта - өткізу бағдарламасы
программа сертификации - сертификаттау бағдар-
ламасы

программа скупки корпорацией собственных ак-
ций для поддержания их цены - кор по ра ция ның 
меншікті акцияларды қолдау үшін оларды көтере са-
тып алу бағдарламасы

программа совместного финансирования - бірлескен 
қаржыландыру бағдарламасы

программа созда ния рынка - нарық құру бағ дарла-
масы

программа социальная - əлеуметтік бағ дарлама
программа среднесрочная - орта мерзімді бағдарлама
программа среднесрочной финансовой помощи - 
орта мерзімді қаржы көмегі бағ дар ла ма сы

программа стабилизации (стабилизационная) - 
тұрақтандыру бағ дар ламасы

программа стабилизационная - тұ рақ тан ды ру бағдар-
ламасы

программа стандартизации - стаңдарттау бағдар-
ламасы

программа стандартная - стандартты бағ дар лама
программа статистического наблюдения - статис ти-
ка лық қадағалау бағдарламасы
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программа сти мулирования сбережений - жинақ 
ақшаны ынталандыру бағдарламасы

программа страхования депозитов - депозиттерді 
сақтандыру бағдарламасы

программа структурной перестройки - құ ры лымдық 
қайта құру багдарламасы

программа участия служащих в прибылях компа-
нии - қызметшілердің компания пайдасына қатысуы 
бағдарламасы

программа финансирования - қаржыландыру бағдар-
ламасы

программа финансовая - қаржы бағдарламасы
программа финансовой по мощи - қаржылай көмек 
бағдарламасы

программа целевая - мақсатты бағдарлама
программа экологическая - экологиялык бағдарлама
программа экономическая - экономикалық бағдар-
лама 

программа экономического развития - эко но мика-
лық даму бағдарламасы

программа экономической помощи - эко но микалық 
көмек бағдарламасы

программа Экс портно-импортного банка США 
вы дачи коммерческим банкам ссуд в размере до 
100% кредитных обяза тельств - АҚШ-тың Экс-
порт-импорт банк тің ком мер ция лық банктерге кре-
дит мін дет те ме ле рі нің 100%-ына дейінгі мөл шер де 
несие беруі бағдарламасы

программирование - бағдарламалау (іс-қи мыл дар мен 
арнаулы мақсаттың дə йек ті лі гін ай қын дау, бала-
малы даму түрлерін таң дау мақ са ты мен бағ дар ма-
лан ған нəтижеге жеткізетін бағ дар ла ма ны əзірлеу 
үдерісі)

программная торговля - бағдарламалық сауда 
(мекемелердің не индекстік ар бит раж дық ма ман-
дар дың акцияларды компью тер лен ді ріл ген əдіспен 
сатып алуы не сатуы)

программно-целевое финансирование - бағ дарлама-
лық-мақсатты қаржыландыру

программный - бағдарламалық
программы линии жизни - өмір желісінің бағ дар ла-
масы

прогресс - прогресс, ілгерішілдік, ілгерілеу (іл гері 
жылжу, төменнен жоғарыға жылжу, да му дың 
неғұрлым жоғары сатысына өту, жақ сы ға қарай 
өзгеру; жаңаның, озық нəр се нің дамуы)

прогресс научно-технический - ғылыми-тех ни калық 
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 еңбек ақы  
төлеу

прогрессивная сдельщина - үдемелі келісімді ақы

прогрессивная ставка налога - салықтың үде мелі 
мөлшерлемесі

прогрессивная шкала ставок налогового обложения 
- салық салу мөлшерлемелерінің үде мелі шəкілі 

прогрессивное вознаграждение посреднику - делдал-
ға үдемелі сыйақы

прогрессивное исчисление процентов - па йыз дарды 
үдемелі есептеу

прогрессивное налогообложение - үдемелі са лық салу
прогрессивное обложение - үдемелі салық
прогрессивное погашение займов - қарызды үдемелі 
өтеу

прогрессивные налоги - үдемелі салықтар
прогрессивные ставки - үдемелі мөлшерлеме
прогрессивный подоходный налог - үдемелі табыс 
салығы

прогрессия - үдемел
прогрессия сложная - күрделі үдемел (салық мөлшер-
ле месін анықтау үшін қолданылады)

продаваемый без пос редников - делдалсыз сатылатын
продаваемый вне биржи - биржадан тыс сатылатын
продавать - сату
продавать “медведей” - “аюларды” сату (1. тө мен деу-
ге ойнау; 2. қолда жоқ тауарларды (бағалы қа ғаз дар-
ды) мерзімдік сату)

продавать акции - акцияларды сату
продавать акции в период повышения курсов - ак-
цияларды бағам көтерілген кезеңде сату (өсіп отыр-
ған бағам бойынша)

продавать акции на рынке - нарықта акциялар сату
продавать акции небольшими партиями - аздаған 
топтамамен акциялар сату

продавать акции, хранящиеся в сейфе, без физи-
ческой передачи - сейфте сақталатын акцияларды 
нақты табыстамай сату

продавать в кредит - кредитке сату
продавать вексель - вексель сату
продавать вексель бан ку - вексельді банкіге сату
продавать выпуск ценных бумаг непосредствен-
но крупным инвесторам, минуя рынок - бағалы 
қағаздар шы ға ры лы мын на рық ты орағытып өтіп, ірі 
ин вес тор лар лар ға ті ке лей сату

продавать выше номи нальной цены - атаулы бағадан 
жоғары бағаға сату

продавать до лю в крупном кредите - ірі кре диттегі 
үлесті сату

продавать за наличные - қолма-қол ақшаға сату
продавать кон тракт на сторону с отнесением раз-
ницы на счет первоначального поку пателя - айыр-
маны бастапқы сатып алу шы ның шотына жатқыза 
отырып, ке лі сім шарт ты сыртқа сату

продавать лицу, предложившему самую высокую 
цену - ең жоғары баға ұсынған тұл ға ға сату

продавать маржу - маржаны сату
продавать на срок - мерзімдік сату (бола шақ та 
жеткізетін болып сату)
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продавать на срок без покрытия - өтемсіз мерзімдік 
сату

продавать на срок ценные бумаги, которых нет в 
наличии - қолда жоқ бағалы қағаз дар ды мерзімдік 
сату

продавать наличную валюту - қолма-қол валютаны 
сату

продавать наличный товар - қолма-қол та уар ды сату
продавать ниже номи нальной цены - атаулы бағадан 
төмен бағаға сату

продавать опцион - опционды сату
продавать по более низким ценам - неғұрлым төмен 
бағамен сату

продавать по наиболее выгодной цене - не ғұрлым 
тиімді бағамен сату

продавать по наилучшему курсу - ең тəуір бағам бо-
йынша сату

продавать с аукциона - аукционнан сату
продавать с будущей поставкой - болашақта жеткі зе-
тін болып сату

продавать с надбав кой - үстемемен сату
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 мер зім ге  
сату

продавать фьючерсный контракт - фью черс тік 
келісімшартты сату

продавать фьючерсный контракт на близкий срок 
и покупать на дальний - фью черс тік келісімшартты 
таяу мерзімге сату жəне қашық мерзімге сатып алу

продавать ценные бумаги без наличия - ба ғалы 
қағаздарды қолма-қол ақшасыз сату

продавать ценные бумаги по более высокому курсу - 
бағалы қағаздарды неғұрлым жо ға ры бағам бойынша 
сату

продавать ценные бу маги, не имея их в наличии - 
бағалы қағаздарды қолда жоқ болса да сату

продаваться по определенной цене - белгілі бір баға-
мен сатылу

продаваться с молотка - аукционнан сатылу
продавец - сатушы (тауарларды сатып алу-сату шар-
ты бойынша өткізуші ұйым, жеке кəсіпкер)

продавец в срочной сделке при игре на пониже-
ние - төмендету ойыны кезінде мер зім ді мəміледегі 
сатушы

продавец дополнительной премии - қо сым ша 
сыйлықақы сатушы

продавец дополни тельной премии и покупатель 
обрат ной премии - қосымша сый лық ақы сатушы 
жəне кері сыйлықақы сатып алушы

продавец ино странной валюты - шетел валютасын 
сатушы

продавец контракта - келісімшарт сатушы
продавец “короткий” - “тəпелтек” сатушы (қолда жоқ 
тауарды сатушы; “аюдың” синонимі)

продавец непокрытых оп ционов - өтелмеген опцион-
ды сатушы

продавец опциона - опцион сатушы
продавец опционной премии - опциондық сыйлық-
ақы ны сатушы

продавец покрытого опциона - өтелген опцион са-
тушысы

продавец с покрытой по зицией - өтелген 
жайғасымдағы сатушы

продавец ценных бумаг - бағалы қағаздарды сатушы
продажа - сату, сатым, сатылым (1. меншікті ақысына 
табыстау; 2. сауда, тауар айналымы)

продажа активов - активтерді сату
продажа акти вов с последующим совершением об-
ратной сделки - активтерді кейіннен кері мəміле 
жасайтын болып сату

продажа акций - акцияларды сату
продажа акций ли цам, располагающим кон фи-
денци альной информацией - акцияларды қолында 
құпия ақпарат бар тұлғаларға сату

продажа акций на аукционе - акцияларды аукционда 
сату

продажа акций ниже цены покупки для реализации 
убытка в налоговых целях - салық мақсатында за-
лалды өткізу үшін сатып алу бағасынан төмен бағаға 
сату

продажа акций нового выпуска на аукционе - 
аукциоңда жаңа шығарылым акцияларын сату

продажа акций одновремен но с предоставлением 
покупателям всех прав акционеров - сатып алу-
шы ларға акционерлердің барлық құ қық тарын бір 
мезгілде бере отырып акция ларды сату

продажа акций профессиональным спекулянтом - 
акцияларды кəсіпқой алып-са тар лар дың сатуы

продажа аукционная - аукционда сату 
продажа банковского кредита в форме краткосроч-
ных элементов - банк кредитін қыс қа мер зім ді эле-
менттер нысанында сату

продажа без покрытия на срок - өтемсіз мер зім дік 
сату (сатушы сол сəтте қолында жоқ, жеткізілім 
сəтінде сатып алуға үміт те ніп отырған акциялар-
ды, валютаны сату жөніндегі мерзімді операция)

продажа без посредников - делдалдарсыз сату
продажа биржевая - биржалық сату
продажа брокером цен ных бумаг по выгодному 
курсу - брокердің бағалы қағаздарды тиімді бағам 
бойынша сатуы 

продажа брокером цен ных бумаг по невыгодному 
курсу - брокердің бағалы қа ғаз дар ды тиімсіз бағам 
бойынша сатуы

продажа в конце рабочего дня по ценам на мо мент 
закрытия биржи - жұмыс күнінің ая  ғын  да бир жа-
ның жабылу сəтіндегі бағамен сату

продажа в кредит - кредитке сату
продажа в кредит по открытому счету - ашылған шот 
бойынша кредитке сату
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продажа в кредит с погашением в рассрочку - мер-
зімін бөліп-бөліп өтейтін етіп кредитке сату

продажа в начале ра бочего дня по ценам на момент 
от крытия биржи - жұмыс күнінің басында бир жа-
ның ашылу сəтіндегі бағамен сату

продажа в период повышения курса - бағам көтеріл-
ген кезенде сату 

продажа в рассрочку - мəулеттік сату, бө лік теп сату 
(сатып алынған тауар не көр се тіл ген қызмет ақысы 
белгілі бір уақыт кезеңі бойына бөліктелген сомамен 
төленетіні келісілген сату)

продажа в рассрочку ценных бумаг - бағалы қағаз-
дар ды мəулеттік сату

продажа в силу судебного решения - сот ше шіміне 
орай сату

продажа в убыток - залалына сату
продажа валюты в ожидании снижения ее курса - 
валютаны оның бағамы төмендейді деген үмітпен 
сату

продажа векселя - вексельді сату
продажа во вред креди торам - несиегерлерге зиян 
келтіріп сату

продажа вынужденная - мəжбүрлі сату
продажа государственных внешних инвестиций - 
мемлекеттік сыртқы инвестицияларды сату

продажа государственных внутренних инвес тиций - 
мемлекеттік ішкі инвестицияларды сату

про дажа государственных обязательств - мемлекет-
тік міндеттемелерді сату

продажа госу дарственных ценных бумаг - мемлекет-
тік бағалы қағаздарды сату

продажа дезинвестиционная - дезинвес ти ция лық 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 долгов на мировом рынке ссудных капита-
лов - борыштарды несие ка пи тал да ры ның дүние жү-
зі лік нарығында сату 

продажа долгового обяза тельства другому кредито-
ру - борышкерлік міндеттемені басқа несиегерге сату

продажа доли участия - қатысу үлесін сату
продажа доли участника в кредите - кредитке қаты-
су шының 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 айы-
ры суға сату

продажа залога - кепілді (кепілзатты) сату
про дажа значительной доли акций большой группе 
инвесторов - акциялардың едəуір үлесін ин вес тор-
лар дың үлкен тобына сату 

продажа золота - алтын сату

продажа и лизинг - сату жəне лизинг (компания мү-
лік ті басқа тарапқа қолма-қол ақшаға айырбас тү-
рін де сатып, сонан соң белгілі бір кезеңге ли зин гі лік 
мүлік туралы шарт жасасатын лизингілік келісім 
түрі) 

продажа и обратная покупка - сату жəне кері сатып 
алу (бағалы қағаздармен орталық банктер ақша-
несиені реттеу шеңберінде пайдаланатын операция-
лар)

продажа имущества за долги - мүлікті борыш үшін 
сату

продажа ино странной 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 короткая - қысқа сату (сатушының қолында 
жоқ биржа тауарларын, бағалы қағаздарды, валю-
таны, т.б. сату)

продажа крупными партиями - ірі топтамалармен 
сату (биржада)

продажа крупных партий ценных бумаг - бағалы 
қағаздардың ірі топтамаларын сату

продажа лота ценных бумаг - бағалы қағаздар топта-
масын сату

продажа максимально возможного числа ценных 
бумаг нового выпуска без финансовой ответствен-
ности - жаңа шығарылымның бағалы қағаздарының 
барынша көп ықтимал санын қаржылық 
жауапкершілік жүктелмей 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 - комис сия лық 
негізде сату

продажа на консигнационной основе - кон сиг на ция-
лық негізде сату

продажа на правах исключительности - айрықшалық 
кұкықтар негізінде сату

продажа на предельном уровне - шекті дең гейде сату
продажа на рынке - нарықта сату, базарда сату 
продажа на срок (срочная продажа) - мер зім дік сату 

(акцияларды не валютаны белгілі бір уақыттан 
кейін жеткізуге міндеттенетін сату)

продажа на срок без покрытия - өтеусіз мерзімдік 
сату (биржада)

продажа на срок за наличные - қолма-қол ақшаға 
мерзімдік сату

продажа на черном рынке - қара базарда сату
продажа неактивных обли гаций основным участ-
никам рынка по символической цене - енжар об-
лигацияларды нарықтың не гіз гі қа ты сушыларына 
символикалық ба ға мен сату
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продажа недвижимости - жылжымайтын мүлікті сату
продажа нематериальных активов - бей ма те риалдық 
активтерді сату

продажа непосредственная - тікелей сату
продажа ниже установленной цены - бел гіленген 
бағасынан төмен бағамен сату

продажа облигаций - облигацияларды сату
продажа облигаций и долговых обязательств - обли-
гациялар мен борышкерлік мін дет темелерді сату

продажа обли гаций на срок - облигацияларды мер-
зім дік сату

продажа обязательств по внешнему долгу - сырт қы 
борыш бойынша міндеттемелерді сату 

продажа опциона - опционды сату
продажа опциона “колл” против длинной форвард-
ной позиции - ұзын форвардтық жай ға сым ның ор-
нына “колл” опционды сату

продажа опциона “пут” против короткой форвард-
ной позиции - қысқа форвардтық жайғасымның ор-
нына “пут” опционды сату

продажа опциона без вла дения соответствующим 
финансовым инструментом, лежащим в основе 
опционного контракта - опционды опциондық ке лі-
сім шарт тың не гі зін де жатқан тиісті қаржы құ ра лын 
иеленбей сату

продажа опциона с покрытием - опционды орнын 
толтырып сату

продажа опци онов “пут” с депонированием налич-
ными цены исполнения на счете у брокера - бро-
кер дің шотындағы орындалу ба ға сын қолма-қол ақ-
ша ға депозиттелетін “пут” опциондарды сату

продажа основного капитала - негізгі капиталды сату
продажа отмывающая - жылпостықпен сату, жымыс-
қы лықпен сату (бағаға ықпал ету мақ са тымен бир-
жа лық алып-сатарлар арасында күні бұрын жос пар-
лан ған жалған мəміле)

продажа партии ценных бу маг - бағалы қа ғаздар топ-
тамасын сату

продажа плюс - сату қосу (плюс) (бағалы қа ғаздың 
саудадағы бағасы дифференттік бағасынан жо ға ры 
болғанда ғана сатылатыны нұсқаулықта көр се тіл-
ген сату ордері)

продажа по более низким ценам, чем конкурент - 
бəсекелестен гөрі неғұрлым төмен ба ғамен 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 тө мен баға-
мен сату

продажа по максимально достижимой цене - барын-
ша қол жетімді бағамен сату

продажа по подписке - жазылыс бойынша сату 
продажа по решению суда - соттың шешімі бойынша 
сату

продажа по сниженным ценам - төмен де тіл ген баға-
мен 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 бо-
йынша сату

продажа покрытого двойного опциона - өтелген 
қосарлы опционды сату

продажа после хороших новостей - жақсы жаңалық-
тардан кейін сату

продажа посредническая - делдалдық сату
продажа посредством закрытого тендера - жабық 
тендер арқылы сату

продажа поступлений - түсімдерді сату (ба ға лы қа ғаз-
дарды сатудан алынған түсім басқа бағалы қағаз-
дар ды сатып алуға пайдаланылатын биржадан тыс 
нарықтағы сату)

продажа права на патент - патентке құқықты сату
продажа пра вительственных ценных бумаг - үкімет-
тің бағалы қағаздарын сату

продажа предварительной премии - алдын ала сый-
лық ақыны сату

продажа при игре на повышение - жоғарылату ойы-
ны кезінде сату (биржада)

продажа при игре на понижение - төмендету ойыны 
кезінде сату (биржада)

продажа при свечах - шырағдан жанып тұр ған да сату 
(жаргон сөз: аукционда сату дың бір түрі: қа ты су-
шы лар бір немесе бір не ше шырағдан жанып біт кен-
ше бағаны үс те ме лей береді)

продажа при спекуляции на повышение - жоғары-
лау ға 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 - қарыз-
гер дің мүлкін аукционнан сату 

продажа с маржей - маржасымен сату
продажа с молотка - бəсекелі бағаға сату
продажа с немедленной по ставкой - дереу жеткізі ле-
тін сату

продажа с обязатель ством приложить максималь-
ные усилия для реализации - өт кі зу үшін барынша 
күш-жігер жұмсауға мін дет те ніп сату 

продажа с оплатой в рассрочку - мəулеттік төлеуге 
сату

продажа с отсрочкой платежа - төлем мер зі мін кейін-
детіп сату

продажа с правом обратной покупки - кері сатып алу 
құқығымен сату

продажа с премией - сыйлықақылы сату
продажа с прибылью - пайдамен сату
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продажа с рассрочкой платежа - мəулеттік төлеммен 
сату

продажа с торгов - сауда-саттықтан сату
“продажа сливок” - “қаймақ сату” (жылжымайтын 
мүлікті оңай сатуға болады дегенді білдіретін жар-
гон сөз)

продажа со скидкой - шегеріммен сату
продажа соглашения о свопе - своп туралы келісімді 
сату 

продажа сомнительных цен ных бумаг через под-
ставных лиц - күмəнді бағалы қағаздарды жалған 
тұл ға лар арқылы сату

продажа спекулятивная - алып-сатарлықпен сату
продажа срочного кон тракта для нейтрализации 
наличного риска - нақты тəуекелді (қатерді) бейта-
раптандыру үшін мерзімді келісімшартты сату

продажа товаров в кредит - тауарларды кредитке сату 
продажа товаров через другую страну из валютных 
сообра жений - тауарларды валюталық пайыммен 
басқа ел арқылы сату 

продажа только за наличные - қолма-қол ақшаға ғана 
сату

продажа только за на личный расчет - тек қолма-қол 
есеп айырысуға сату (кредитсіз)

продажа тратты - траттаны сату
продажа услуг банка другим компаниям - банк 
көрсететін қызметтерді басқа ком па ния лар ға сату

продажа форвардная - форвардтық сату
продажа фьючерсных товаров - фьючерстік тауарлар-
ды сату

продажа ценных бумаг - бағалы қағаздарды сату
продажа ценных бумаг брокером по равномерно 
возрастаю щей цене - брокердің ба ға лы қағаздарды 
біркелкі өсіп отыратын ба ға мен сату

продажа ценных бумаг в рассрочку - бағалы қағаз-
дар ды мəулеттік сату

продажа ценных бумаг для повышения средней про-
дажной цены - бағалы қа ғаз дар ды орташа сату баға-
сын көтеру үшін сату 

продажа ценных бумаг для уменьшения налогового 
бремени - бағалы қағаздарды са лық ауыртпалығын 
азайту үшін сату

продажа ценных бумаг до выплаты дивидендов и 
процентов по ним с последующей их покупкой - 
ба ғалы қағаздарды кейіннен сатып алатын болып, 
олар бойынша дивидендтер мен пайыздарды тө ле ген-
ге дейін сату

продажа ценных бумаг за наличные - бағалы қағаз-
дар ды қолма-қол ақшаға сату

продажа ценных бумаг на базе дисконта - бағалы 
қағаздарды дисконт негізінде сату

продажа ценных бумаг на внебиржевом рынке с 
использовани ем выручки для покупки других бу-
маг - бағалы қағаздарды сыртқы биржа нарығында 
басқа қағаздарды сатып алу үшін түсімді пайдалана 
отырып сату

продажа ценных бумаг на срок без покрытия - баға-
лы қағаздарды өтеусіз мерзімдік сату

продажа ценных бумаг сразу после получения 
благоприятной информации - бағалы қағаздарды 
қолайлы ақпарат алғаннан кейін дереу сату

продажа ценных бумаг то варов без покрытия - 
тауарлардың бағалы қағаздарын өтем сіз сату

продажа частично выигрышных билетов - ішінара 
ұтыс билеттерін сату

продажа частями - бөліп-бөліп сату, бөліктеп сату
продажа через аукцион - аукцион арқылы сату
продажа через залоговый аукцион - кепіл зат тық аук-
цион арқылы сату

продажа через подставных лиц сомнительных цен-
ных бумаг - күмəнді бағалы қа ғаз дар ды қолдан қой-
ған адамдар арқылы сату

продажа через посредников - делдалдар аркылы сату
продажа через посылочную торговлю - сəлемдемелік 
сауда арқылы сату

продажа через сеть посредников - делдалдар желісі 
аркылы сату

продажа штучная - даналап сату
продажа, осно ванная на документах - құжат тарға 
негізделген сату

продажи взаимные - өзара сату
продажная цена - сату бағасы
проданная в договоре недвижимость - шартта сатыл-
ған жылжымайтын мүлік

про данные акции - сатылған акциялар
продан ные федеральные фонды - сатылған федерал-
дық қорлар

проданный без покрытия - өтемсіз сатылған
“продать книгу” - “кітапты сату” (ак ция лар дың үлкен 
топтамасын иеленушінің дел дал ға оның ықтимал 
көлемін ағымдағы баға бойынша сатуды тапсыруы)

продать предваритель ную премию - алдын ала сый-
лықақыны сату

продающая группа - сатушы топ (син ди кат тық дел-
далдар тағайындаған, акциялардың жаңа не қай та-
ла ма шығарылымын сату мақсатымен басқа ке піл-
гер лер үшін агент ретінде əрекет ететін делдалдар 
тобы)

прода ющий больше контрактов “колл”, чем имеет 
соответствующих акций - қолында бар тиісті акция-
лардан гөрі көбірек “колл” келісімшарттар сатушы 

продвижение - жылжыту, жылжу, жылжытылу
продвижение по службе - қызмет бабымен көтерілу 

(қызмет бабымен деңгейлес қыз мет ке көтеру жолы-
мен неғұрлым жоғары қыз мет ке көтерілу)

продвижение-спад - ілгерілеу-құлдырау (бел гі лі бір 
ке зең де бағасы көтерілген акциялар мен бағасы түс-
кен акциялардың көлемін өл шеу)

продлеваемый своп - ұзартылатын своп (айыр бас)
продлеваемый срок - ұзартылатын мерзім
продлевание - ұзарту
продлевание векселя - вексельді ұзарту
продлевание действия - іс-əрекетті жалғас тыру
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продлевание договора - шартты ұзарту
продлевание займа - қарыз мерзімін ұзарту
продлевание кредита - кредиттің мерзімін ұзарту
продлевание лицензии - лицензияны ұзарту
продлевание соглашение - келісімді ұзарту
продлевание срока выплаты долга - борышты төлеу 
мерзімін ұзарту

продлевание срока гарантии - кепілдік мер зімін 
ұзарту

продлевание срока действия аккредитива - аккреди-
тивтің қолданылу мерзімін ұзарту

продлевание срока действия патента - па тент тің 
қолданыс мерзімін ұзарту

продлевание срока платежа - төлем мерзімін ұзарту
продлевание срока поставки - жеткізілім мерзімін 
ұзарту

продлевание страхового полиса - сақтандыру полисі-
нің мерзімін ұзарту

продлевать аккредитив - аккредитивті ұзарту
продлевать кредит - кредитті ұзарту
продлевать срок - мерзімді ұзарту
про длевать срок действия аккредитива - аккреди-
тив тің қолданылу мерзімін ұзарту

продлевать срок платежа - төлем мерзімін ұзарту
продление - ұзарту
продление аккредитива - аккредетивті ұзарту
продление векселя - вексельді ұзарту
продление визы - рұқсатнаманы ұзарту
продление гарантийного периода - кепілдікті кезеңді 
ұзарту

продление концессии - концессияны ұзарту
продление кредита - кредитті ұзарту
продление моратория - мораторийді ұзарту
продление соглашения - келісімді ұзарту
продление срока - мерзімді ұзарту
продление срока гарантии - кепілдік мерзімін ұзарту
продление срока действия - қолданым мер зі мін 
ұзарту

продление срока действия патента - па тент тің 
қолданым мерзімін ұзарту

продление срока действия разрешения на работу 
для иностранцев - жұмыс істеуге бе ріл ген рұқ сат-
тың шетелдіктер үшін жа рам ды лық мерзімін ұзарту

продление срока платежа - төлем мерзімін ұзарту
продление срока погашения - өтеу мерзімін ұзарту 
продление срока погашения долгового требования - 
борыш талабын өтеу мерзімін ұзарту 

продление срока погашения ссуды - несиені өтеу 
мерзімін ұзарту 

продление срока представления налоговой деклара-
ции - салық мағлұмдамасын тапсыру мерзімін ұзарту

продление срока регистрации - тіркеу мерзі мін 
ұзарту

продление срока службы - қызмет мерзімін ұзарту
продление срока тратты - тратта мерзімін ұзарту
продление срока уплаты налога - салықты төлеу 
мерзімін ұзарту

продление фондовой сдел ки - қор мəмілесін ұзарту 
про дленный - ұзартылған
продленный по сроку платеж - мерзімі ұзар тылған 
төлем

продленный срок га рантии - кепілдіктің ұзар тылған 
мерзімі 

продленный срок платежа - төлемнің ұзар тылған 
мерзімі 

продналог (продовольственный налог) - азық-түлік 
салығы

продолженный чистый расчет - жал ғас ты рыл ған таза 
есеп айырысу, ұзартылған таза есеп айырысу

продолжительная утрата трудоспособности - еңбек 
ету қабілетінен ұзақ уақытқа айырылу

продолжительность - ұзақтық (берешекті өтеу, сый-
лық ақы, пайыз, сақтандыру сый ақы сын төлеу мер зі-
мі не дейінгі ағымдағы кезең)

продолжительность безработицы - жұмыс сыз дықтың 
ұзақтығы

продолжительность визита - сапардың ұзақ тығы
продолжительность жизненного цикла товара - 
тауардың өміршеңдік кезеңінің ұзақ ты ғы

продолжительность жизни - өмірдің ұзақтығы
продолжительность жизни капитала - капитал 
өміршеңдігінің ұзактығы

продолжительность жизни основного капитала - 
негізгі капитал өміршеңдігінің ұзақтығы

продолжительность жизни товара - тауар өмір шең ді-
гі нің ұзақтығы

продолжительность кредита - кредиттің ұзақтығы
продолжительность нетрудоспособности - еңбекке 
қабілетсіздіктің ұзақтығы

продолжительность опци она - опционның ұзақтығы 
продолжительность переходного процесса - өтпелі 
үдерістің ұзақтығы

продолжительность периода - кезеңнің ұзақтығы
продолжительность работы - жұмыстың ұзақтығы
продолжительность рабочего времени - жұ мыс 
уақытының ұзақтығы

продолжительность рабочего дня - жұмыс кү нінің 
ұзақтығы

продолжительность рабочей недели - жұмыс апта сы-
ның ұзақтығы

продолжительность рассчитанная - есептелген 
ұзақтық

продолжительность экономического цикла - эконо-
ми калық кезеңнің ұзақтығы

продуктивная линия - өнімді желі
продуктивность - өнімділік (экономикалық жү йенің 
пайдалы өнім өндіруге қа бі лет ті лі гі жəне осы қабі-
лет тілікті іске асыру шаралары)

продуктивные расходы - өнімді шығыс (мемлекет 
қоғамдық қызмет көрсетуге, білім беруге, денсаулық 
сақтауға, яғни болашақта пайдасын көруге жұм сай-
тын қаражат)

продуктивный труд - өнімді еңбек, жемісті еңбек
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продукция - өнім (өндіріс үдерісінің заттай немесе 
ақпараттық нысандағы нəтижесі, оның пайдалы 
қасиеттері бар жəне оны тұтынушылар өздерінің 
қажеттерін қанағаттандыру үшін пайдаланады)

проект - жоба
проект Беллевю - Беллевю жобасы
проект инвестиционный - инвестициялық жоба
проект индивидуальный - жеке жоба
проект инновационный - инновациялық жоба
проект ино странных капиталовложений - шетелдік 
күрделі жұмсалымның жобасы

проект инфраструктуры - инфрақұрылым жобасы
проект коммерческий - коммерциялық жоба
проект компьютеризации - компью тер лен ді ру 
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 отчета - есеп беру жобасы
проект плана - жоспар жобасы
проект по ценам и информации для Европы - Еуро-
па үшін баға мен ақпарат бойынша жоба

проект соглашения - келісім жобасы
проект указа - жарлық жобасы
проект утвержденный - бекітілген жоба
проект финансовый - қаржы жобасы
проект экологический - экологиялық жоба
проект экономический - экономикалық жоба
проектирование - жобалау (корпорация эко но мис те-
рі нің, жоспарлаушыларының, несиені тал дау шы лар-
дың бағалы қа ғаз дар ды тал дау шы лардың бо ла шақ-
та ғы нə ти же лер ді бағалауы)

проектирование компьютерное - компью тер лік жо-
балау

проектная смета - жобалық смета
проектная структура управления - басқару дың 
жобалық құрылымы 

проектное финансиро вание - жобалық қар жы ландыру
проектно-сметная документация - жобалау-смета 
құжаттамасы

проектный кредит - жобалау кредиті
проектный риск - жобалау тəуекелдігі
прожект - жобасымақ
прожект-лиз - прожект-лиз (жалгерлік шар ты ның 
жобасы)

прожекторство - жобақұмарлық
проживание - тұру
прожиточный минимум - күнкөріс минимумы, күн кө-
ріс тің ең төмен деңгейі, ең төменгі күнкөріс деңгейі, 
күнкөріс шегі (адамның күнкөрісін қолдауға ғана 
же те тін нақты табыс деңгейі)

прозрачность заемных операций - қарыз опе рация ла-
ры ның ашықтығы

прозрачность структуры собственности - меншік 
құрылымының ашықтығы

“проигравший” - “ұтылған” (бағамы түскен акция)
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
производительность - өнімділік
производительность инвестиций - инвести ция лардың 
өнімділігі

производительность расчетная - есептік өнім ділік
производить дополнительный платеж - қо сым ша 
төлем төлеу

производить котировку валюты - валютаның баға-
сын белгілеу

производить котировку валюты с колеблющимся 
курсом - бағамы ауытқымалы валютаның бағасын 
белгілеу

производить окончательный расчет - түп кі лікті есеп 
айырысу

производить опе рации без покрытия - өтем сіз опера-
циялар жасау

производить передачу фьючерсного контракта бир-
жевым броке ром третьему лицу - биржа броке рі нің 
фьючерстік ке лі сім шартты үшінші тұлғаға табыстауы

производить пересчет - қайта есептеу
производить платеж - төлем төлеу
производить платеж с аккредитива - аккредитивтен 
төлем төлеу

производить платежи по телефону - телефон арқылы 
төлем төлеу

производить пробу монет - мəнеттің сынамасын 
жасау

производить рас пределение ценных бумаг в полном 
или частичном объеме заявок - бағалы қағаздарды 
толық немесе ішінара өтінім көлемінде бөлу

произво дить расчет в форме банковского пе ревода - 
банк аударымы нысанында есеп айырысу

производная величина - туынды шама
производные доходы - туынды табыс
производные расходы - туынды шығыс (дең гейі кіріс 
деңгейімен айқындалатын шығыс)

производные финансовые инструменты - туын ды 
қаржы құралдары

производные ценные бумаги - туынды ба ға лы қа ғаз-
дар (құны басқа бағалы қа ғаз дар арқылы айқын да ла-
тын бағалы қағаздар)

производный депозит - туынды депозит
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производный депозит, образованный за счет креди-
та - кредит есебінен құралған туынды депозит 

производный инструмент - туынды құрал (құны ұсы-
ны ла тын тауардың, валютаның не бағалы қа ғаз дың 
болжалды ауытқымалы ба ға сы негізінде бел гі ле не-
тін қаржы құралы)

производный рынок - туынды нарық
производный спрос - туынды сұраныс (жұ мыс беру-
ші лер тарабынан жұмыс күшіне деген сұраныс)

производ ственная кредитная корпорация - өндіріс-
тік кредит корпорациясы 

производство золота - алтын өндірісі
производство платежа - төлем төлеу
производство расчетов через расчетную палату - 
есеп айырысу палатасы арқылы есеп айырысу

производящий крупные затраты - ірі шығын 
жасаушы

произвольные издержки - беталды шығын
произвольный про цент - беталды пайыз, ықтиярлы 
пайыз

происхождение - ата-тегі, туысы, шығу тегі, шыққан 
жері (1. тауар шығарылған ел; 2. белгілі бір тұлға-
ның шыққан елі)

“проклятый” - “қарғыс атқан” (ақшасыз адам дегенді 
білдіретін жаргон сөз)

прокотированная цена - белгіленген баға
прокрутка - айналдырма (жаргон сөз: банк тің, қар-
жы компаниясының тап сы рыс кер лер дің ақ ша лай 
қаражатын уақытылы бермей, аудармай не тө ле-
мей жеке пайда алу мақсатымен қысқа мер зім ді 
айналысқа салып жіберуі)

проксимо - проксимо (көбінесе келесі күн тіз белік айды 
көрсететін термин)

прокура - прокура (кəсіпорынның атынан мə міле жа-
сасуға берілетін құқық)

прокуратура - прокуратура (заңдар мен заң ды лық тар-
дың сақталуын қадағалаушы, қыл мыс үшін жа уап қа 
тартушы мемлекеттік орган)

прокурация - прокурация (сенім жүктеушінің атынан 
түрлі мəміле жасасуға берілген сенімхат)

прокурист - прокурист (сауда кəсіпорнының сенім 
жүк телген өкілі)

прокурор - прокурор (заңдардың сақталуын, дұрыс 
қолданылуын байқаушы лауазымды адам, сондай-ақ 
сот ісін жүргізуде мемлекеттік айыптаушы)

прокурор генеральный - бас прокурор
пролонгационная сделка - ұзартпалы мəміле, ұзар-
тыл малы мəміле

пролонгация - мерзімді ұзарту, ұзартпа, ұлас тыру 
(қарыз келісімінің, шартының, борыш векселінің, 
несиенің қолданылу мерзімін ұзарту)

пролонгация аккредитива - аккредетивтің мерзімін 
ұзарту

пролонгация векселя - вексель мерзімін ұзарту
пролонгация государственного долга - мем ле кеттік 
борышты ұзарту

пролонгация договора - шарттың мерзімін ұзарту

пролонгация долга - борыш мерзімін ұзарту
пролонгация займов - қарыз мерзімін ұзарту
пролонгация ипотеки - ипотеканы ұластыру
пролонгация коммерческого кредита сверх согласо-
ванных сроков - коммерциялық кредиттің мерзімін 
келісілген мерзімдерден тысқары ұзарту

пролонгация кредита - кредит мерзімін ұзарту, несие 
мерзімін ұзарту

пролонгация кредита путем выдачи новой ссуды 
взамен старой - ескі несиенің орнына жаңа несие 
беру жолымен кредит мерзімін ұзарту

пролонгация кредита путем выдачи новой ссуды 
для погашения существующей - қазіргі несиені 
өтеу үшін жаңа несие беру жолымен кредит мерзімін 
ұзарту

пролонгация кредита путем выпуска новых 
долговых обязательств - кредиттің мерзімін жаңа 
борыштық міндеттемелер шығару жолымен ұзарту

пролонгация срока - мерзімді ұзарту
пролонгация срока кре дита путем выпуска новых 
облигаций в обмен на старые - ескі обли га ция лар-
дың орнына жаңа облигациялар шығару жолымен 
кредит мерзімін ұзарту

пролонгация ссуды - несие мерзімін ұзарту
пролонгация страхования - сақтандыру мер зімін 
ұзарту

пролонгация страхования жизни - өмірді сақтандыру 
мерзімін ұзарту 

пролонгация тратты - траттаның мерзімін ұзарту
пролонгирование - мерзімін ұзарту
пролонгирование аккредитива - аккре ди тив тің мерзі-
мін ұзарту

пролонгирование векселя - вексель мерзімін ұзарту
пролонгирование кредита - кредит мерзімін ұзарту
пролонгирование срока векселя - вексельдің мерзі-
мін ұзарту

пролонгирование ссуды - несие мерзімін ұзарту
пролонгирование тратты - тратта мерзімін ұзарту 
пролонгированные ссуды - мерзімі ұзар тыл ған несие
пролонгированный - ұластырылған, мерзімі 
ұзартылған

пролонгированный вексель - мерзімі ұзар тыл ған 
(ұластырылған) вексель

пролонгированный кредит - мерзімі ұзар тыл ған 
кредит

пролонгировать - мерзімді ұзарту
пролонгировать аккредитив - аккредитив мерзімін 
ұзарту

пролонгировать вексель - вексель мерзімін ұзарту
пролонгировать кредит - кредит мерзімін ұзарту
промежуток - аралық
промежуток времени - уақыт аралығы
промежуточная декларация - аралық декларация, 
аралық мағлұмдама (қаржы жы лы ның бір бөлігін 
ғана қамтитын қаржы есеп те ме сі)

промежуточная отчетность - аралық есеп-қисап 
(компания қаржы жылы бойына дайындайтын есеп 
беру)
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промежуточная по зиция - аралық жайғасым
промежуточная прибыль - аралық пайда (пайданы 
қаржы жылы аяқталғанға дейінгі аралық бөлу)

промежуточная таможня - аралық кеден
промежуточная цель - аралық мақсат
промежуточное потребление - аралық тұтыну
промежуточное фи нансирование - аралық қаржы лан-
дыру 

промежуточное фи нансирование в области риско-
вого капитала - тəуекелдікті капитал саласында ара-
лық қаржыландыру

промежуточный баланс - аралық теңгерім (қаржы 
жылы аяқталғанға дейін дайындалатын теңгерім)

промежуточный банк - аралық банк
промежуточный ди виденд - аралық дивиденд 

(акционерлік қоғам пайда қаржы жылының аяғында 
біржолата бөлінгенге дейін тоқсан сайын аванспен 
төленеді)

промежуточный долг - аралық борыш (бизнесті ара-
лық қаржыландыру тəсілі) 

промежуточный заем - аралық қарыз (күрделі жұм са-
лым циклінде)

промежу точный клиринговый счет - аралық клирин-
гілік шот

промежуточный кредит - аралық несие (пайдалану 
шығысына жұмсалатын не мерзімді қаржы проб-
ле масын реттеу үшін жұмсалатын қысқа мерзімді 
кредит)

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 (1. бух гал терлік 
кітаптағы қателерді түзетуші қал дық тар ды не əлі 
айқындалып бітпеген қал дық тар ды жазу үшін пай-
даланылатын уа қыт ша шот; 2. бірнеше операцияны 
шо ғыр ла н ды ру ға пайдаланылатын уақытша шот)

промежуточный фи нансовый отчет - аралық қаржы 
есептемесі

промесса - промесса, уəде (1. өзінің акцияларын толық 
төлемеген акцияшыға берілетін уақытша қолхат; 
2. акцияға қол қойған адамның оны шығарылуына 
қарай белгілі бір бағаға көрсетілген мөлшерде сатып 
алу жөніндегі міндеттемесі)

промилле - промилле (қандайда болсын сан ның мың-
нан бір үлесі)

промитент - промитент (акцияға қол қойған адам)
промоция - промоция (1. қызмет бабымен жоғарылау; 

2. магистр немесе доктор ғылыми атағын беру)
“промывочная продажа” - “шаймалы сату”, “шайма-
лап сату” (астыртын бəтуаласқан инвестордың не 
инвесторлар тобының залал келтіру не табыс алу 
мақсатымен бағалы қағаздар пакетін бір мезгілде не 
қысқа уақыт аралығында сату не сатып алу опера-
циясы)

“промысел божий” - “тəңірілік кəсіпшілік”, “тəңірілік 
іс” (дүлей апат жағдайына ұқсас ұғым, яғни ең се ру-
ге, тойтаруға келмейтін табиғаттың дүлей кү ші-
нен болған шығасы)

промысловый налог - кəсіпшілік салығы
промышленная доходная облигация - өнеркəсіптік 
табысты облигация

промышленное золото - өнеркəсіптік алтын
Промышленно-торговая финансовая корпора-
ция - Өнеркəсіптік-сауда қаржы корпорациясы 
(Ұлыбритания)

промышленные счета - өнеркəсіптік шоттар
промышленный банк (промбанк) - өнеркəсіп банкі
промышленный индекс - өнеркəсіптік индекс
промышленный индекс Доу-Джонса - Доу-Джонс-
тың өнеркəсіптік индексі (АҚШ-тың ірі компа-
ниялар тобының акциялары бағамының орташа 
көрсеткіші)

промышленный индекс Стрейтс таймс - Стрейтс 
таймс өнеркəсіптік индексі (Сингапур қор биржа сы-
ның басты баға көрсеткіші)

промышленный кредит - өнеркəсіптік кредит
промышленный фонд - өнеркəсіп қоры
промыш ленный фонд ипотечного кредита - ипотека-
лық кредиттің өнеркəсіптік қоры

проникать на рынок - нарыққа дендеп ену
проникновение - ену, дендеп ену
проникновение в нишу мирового рынка - дү ние жүзі-
лік нарықтағы тауашаға дендеп ену

проникновение в торго вую сеть - сауда торабына ену
проникновение на рынок - нарыққа дендеп ену
проникновение через цену - баға арқылы ену
прописка - тіркелім, тіркелгі
пропорции межгосударственные - мемлекет аралық 
үйлесім

пропорции общеэкономические - жалпы экономика-
лық үйлесім

пропорции плановые - жоспарлы үйлесім
пропорциональная консолидация - үйле сім ді шоғыр-
ланым

пропорциональная налоговая ставка - үйле сімді 
салық мөлшерлемесі

пропорциональная ответственность - үйле сімді 
жауапкершілік

пропорциональная репрезентация - үй ле сім ді қайта 
таныстыру (акция иелерінің дауыс беру əдісі, мұнда 
жекеше инвесторларға ди ректорларды сайлау ке зін-
де қолында бар да уыс беру мəртебесінен гөрі көбірек 
билік беріледі) 

пропорциональная система - үйлесімді жүйе
пропорциональная система страхового обеспечения 

- сақтандыруды қам сыз дан ды ру дың үйлесімді жүйесі
пропорциональная ставка - үйлесімді (бара-бар) 
мөлшерлеме

пропорциональная ставка налога - са лық тың үйле-
сімді мөлшерлемесі

пропорционально - үйлесімді (бара-бар)
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пропорциональное налогообложение - үй ле сімді 
салық салу

пропорциональное обложение - үйлесімді са лық салу
пропорциональное перестрахование - үйле сімді 
қайта сақтандыру

пропорцио нальное представительство ак цио не ров - 
акционерлердің үйлесімді өкіл ді гі

пропорциональное распре деление - үйле сім ді (бара-
бар) бөлу

пропорциональное финансирование - үйле сімді 
қаржыландыру

пропорциональность - үйлесімділік (экономикада 
үйлесімді, ұтымды құрылымды сақтау, салаларды, 
аяларды, аймақтарды келісімді түрде дамыту)

пропорциональные ставки - үйлесімді мөл шерлеме
пропорциональный - үйлесімді
пропуск дивидендов - дивидендті өткізу
“пропуск рынка” - “нарықты өткізіп алу” (мə мілені 
жақсы бағамен жасасу мүм кін ді гін өткізіп алу)

пропуск с потерей силы - күшті жоғалтып өт кі зіп алу 
(1. сақтандырылушының сақ тан ды ру сыйлықақысын 
төлеу мерзімі бас тал ған кезде немесе төлеудің бе-
ріл ген же ңіл дік ті кезеңінде сақтандыру сый лық ақы -
сын төлемеуі; 2. уақытты өткізіп алу жолымен, 
мыс., кепілхат бойынша тө леу дің жеңілдікті мер-
зі мін немесе жал дау ақы сын төлеу мерзімін өткізіп 
алу жолымен құқықтың тоқтатылуы; 3. мін дет-
те ме лер ді белгілі бір уақыт кезеңінде пайдаланбау 
немесе төлемеу арқылы құқықты жою)

пропустить выгодный момент для продажи ценных 
бумаг по наивысшей цене - бағалы қағаздарды ең 
жоғары бағамен сату үшін тиімді сəтті өткізіп алу

пропущенный дивиденд - өткізіп алынған дивиденд 
(корпорация кесте бойынша жа рия лау ға тиіс, бірақ 
басқарма жарияламаған дивиденд)

пропущенный платеж - өткізіп алынған төлем
проработка - пысықтау
проработка маркетинговая - маркетингілік пысықтау
проработка предконтрактная - келісімшарт алдын да-
ғы пысықтау

проработка технологическая - техно ло гия лық 
пысықтау

прорыв - сілкініс; бұзып өту (бүкіл нарық немесе оның 
жекелеген секторлары жағ дая ты ның күрт дамуы) 

прорыв на рынок - нарыққа бұзып кіру
прорыв технологический - технологиялық сілкініс
проскрипция - проскрипция (аукциондық сауда-
саттықта сатылғаны туралы құ лақ тан ды ру)

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 сұ ра ныс ты қарап 
шығу 

просмотр предварительный - алдын ала қарап шығу

проспект - 1) проспект, анықтамалық, аң дат па, бағыт-
тама (шығаруға не сатуға арналған заттардың жү-
йе лендірілген тізбесі маз мұндалған жарнамалық не 
ғылыми-тех ни ка лық мақсаттағы кітапша не бетше 
тү рін де гі анықтамалық басылым); 2) даңғыл

проспект выпуска - шығарылым аңдатпасы
проспект на эмиссию ценных бумаг - бағалы қағаз-
дар эмиссиясы жөніндегі аңдатпа

проспект облигационного займа - об ли га ция лық 
қарыз аңдатпасы

проспект размещения - орналастыру аңдат па сы 
(анықтамасы)

проспект размещения ценных бумаг - бағалы қағаз-
дарды орналастыру аңдатпасы

проспект эмиссии - эмиссия аңдатпасы
проспект эмиссии ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар 
эмиссиясының аңдаптасы, бағалы қа ғаздар шы ға ры-
лы мы ның аңдатпасы (ин вес торларға бағалы қа ғаз-
дар ды сатып алу-алмауы туралы сарабдал шешім 
қа был дауы үшін қажетті мəліметтер беру мақ-
са тымен олардың шығарылымы туралы ақ па рат 
баяндалған құжат)

проспект эмиссионный - эмиссиялық аңдапта
проспектный заем - аңдатпалы қарызхат 

(Ұлыбритания)
просперити - просперити (тұрақсыз, сенімсіз өрлеу, 
уақытша, күдікті өркендеу)

просроченная банковская карточ ка - мерзімі өткен 
банк карточкасы

просроченная де биторская 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
просроченная ссуда, по которой приостанавливает-
ся начисление процентов - пайыз есептеу тоқтатыла 
тұратын мерзімі өткен несие

просроченные лизинговые сделки - мерзімі өткен 
лизингілік мəміле

просроченные проценты - мерзімі өткен па йыздар
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 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
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просроченный счет клиента в брокерской фирме - 
брокерлік фирмадағы клиенттің мерзімі өткен шоты

просроченный чек - мерзімі өткен шот
просрочивать платеж - төлем мерзімін өткізіп алу
просрочка - мерзімін өткізіп алу, кешіктіру 

(азаматтық құқықта: борышқордың неме-
се несиегердің заңда немесе шартта көзделген 
міндеттеменің орындалу мерзімін бұзуы)

просрочка в уплате процентов - пайыздарды төлеуді 
кешіктіру

просрочка векселя - вексельдің мерзімін өткізіп алу
просрочка выплаты заработной платы - жалақы 
төлеуді кешіктіру

просрочка должника - борышқордың мерзім ді 
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 поступлений экспортной выручки - 
экспорттық түсімнің мерзімін кешіктіру

просрочка уплаты - төлеу мерзімін кешіктіру 
просрочка уплаты на ... дней - төлеу мерзімін ... күнге 
кешіктіру

проставлять бланковый индоссамент - бланкілік ин-
доссамент қою (ұсыну)

проставлять ин доссамент - индоссамент қою (ұсыну)
простая акция - жай акция
простая бухгалтерия - жай бухгалтерия
простая бухгалтерская проводка - жай бух галтерлік 
өткізбе

простая гарантия - жай (қарапайым) кепілдік
простая лотерея - жай лотерея
простая облигация - жай облигация
простая повременная система заработной платы - 
жай мерзімдік жалақы жүйесі

простая прогрессивная ставка - жай үдемелі мөл-
шерлеме

простая процентная ставка - жай пайыздық мөл шер-
леме

простая сделка - жай мəміле
простая сделка с премией - сыйлықақылы жай мəміле
простая система бухгалтерского учета - жай 
бухгалтерлік есеп жүйесі

простая система счетоводства - жай есеп ші лік жүйесі
простая форвардная сделка, не свя занная с другими 
одновременными операциями - бір мезгілдегі басқа 
операциялармен байланыспаған жай форвардтық 
мəміле

простое аккредитивное письмо - жай аккре див тік хат
простое долговое обя зательство - жай бо рыш кер лік 
міндеттеме

простое инкассо - жай инкассо
простое складское свидетельство - жай қой ма куəлігі

простое товарищество - жай серіктестік
простой акцепт - жай акцепт (ризалық)
простой арбитраж - жай арбитраж
простой валютный арбитраж - жай ва лю та лық 
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, в ко тором кредитор заменен дру-
гим ли цом - несиегер басқа тұлғамен ауыстырылған 
жай вексель

простой вексель, име ющий 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 компенсационный контракт - жай өтемақы-
лы келісімшарт

простой контракт купли-продажи - сатып-алу сату 
жөніндегі жай келісімшарт

простой краткосрочный вексель - қысқа мерзімді 
жай вексель

простой кредитом - жай кредитпен
простой купонный своп - жай купондық своп
простой метод калькуляции - жай калькуляциялау 
əдісі

простой метод нормы прибыли - пайда нор ма сының 
қарапайым əдісі

простой метод учета затрат и калькулирования се-
бестоимости продукции, работ и услуг - шығынды 
есептеудің жəне өнімді, жұ мыс тарды, қызметтерді 
каль ку ля ция лау дың жай əдісі

простой обеспеченный вексель - қамтамасыз етілген 
жай вексель

простой процентный заем - жай пайыздық қарыз
простой процентный своп - жай пайыздық айырбас
простой процентный своп, заключающийся в об-
мене процен тными платежами в разных валютах 
- түрлі валюталар түрінде пайыздық төлемдермен 
айырбасталатын жай пайыздық своп

простой ссудный счет - жай несие шоты
простой счет - жай шот
пространственный арбитраж - кеңістіктік арбитраж
пространственный валютный арбитраж - кеңістіктік 
валюталық арбитраж

пространство шенгенское - Шенген ке ңіс ті гі 
(Еуропалық одаққа кіретін бір қа тар мем ле кет-
тер дің паспорттық-рұқ сат на ма лық бақылауының 
күшін жою туралы келісім, оған бастапқыда 1985 
ж. 14 маусымда. бес еуропалық мемлекет: Бельгия, 
Нидерланд, Люксембург, Франция, Германия қол 
қойған, кейіннен оған басқа да көптеген еуропалық 
мемлекеттер қосылды) 

пространство экономическое - экономикалық кеңістік
проступки банкрота - банкрот тудырған теріс қылық
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проступок - жағымсыз əрекет, теріс қылық, шалыс 
басушылық (қайсыбір норманы, мі нез-құлық ере же-
сін бұзатын қылық, кінəлі болу)

проступок административный - əкімшілік теріс 
қылық 

простые арбитражные сделки - жай төрелік мəміле, 
жай арбитраждық мəміле

простые валютные оговорки - жай валю та лық 
ескертпе

простые проценты - жай пайыздар
простые ссудные счета - жай несие шоттары
просчет - жаңсақтық, қате есептеу
просьба - өтініш, өтіну, сұрау
просьба аванса - алғытөлем сұрау
просьба в письменной форме - жазбаша ны сандағы 
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 ұзарту туралы 
өтініш

просьба об отсрочке платежа - төлем мерзімін кейін-
дету туралы өтініш

просьба об увеличении зарплаты - жалақыны көбей-
туді сұрау

просьба, обращенная к зна комому или другу дать 
взаймы де нег - қарызға ақша беру жөнінде танысы-
на немесе досына жасалған өтініш 

просьба официальная - ресми өтініш 
проталкивание - тықпалау, итермелеу
“проталкивание” акций - акцияларды “тық па лау” 

(құндылығы күмəнді болуы мүмкін акцияларды 
инвесторларға белсенді түрде сату)

протекторат - протекторат (1. тең құқықсыз шарт 
нəтижесінде белгіленетін жəне протектор-мем-
лекетке толық бағыныштылық жағдайда тə уел ді 
елде мемлекеттіліктің сыртқы белгілері ғана сақ та-
луы мен сипатталатын бүркемеленген үс тем дік ны-
саны; 2. осындай тəуелділіктегі мемлекет не аумақ)

протекционизм - қолдампаздық, қол дау шы лық 
(1. біреуге, бірдеңеге қа тыс ты қам қор лық жасау 
шаралары; 2. мем ле кет тің ішкі нарықты шетел бə-
се ке сі нен қорғау саясаты; 3. халықаралық сау дада 
үлестеме, та риф тік жəне бейтарифтік тос қа уыл-
дар сияқ ты жасанды шектеулерді қолдану саясаты)

протекционизм валютный - валюталық қол дам-
паздық

протекционизм государственный - мем ле кет тік қол-
дам паздық 

протекционизм коллективный - ұжымдық қолдам-
паздық

протекционизм нетарифный - бейтарифтік қолдам-
паздық

протекционизм огульный - жаппай қол дам паз дық, 
беталды қолдампаздық

протекционизм промышленный - өнер кə сіп тік қол-
дампаздық

протекционизм таможенный - кеден қол дам паз дығы
протекционизм торговый - саудадағы қол дам паздық
протекционист - протекционист, қолдампаз
протекционистская таможенная пошлина - қолдам-
паздық кеден бажы 

протекционистские пошлины - про тек ционистік баж, 
қолдампаздық баж

протекционистские тарифы - протек цио нис тік та-
рифтер, қолдампаздық тарифтер 

протекция - тамыр-таныстық, қолдампаздық, жең 
ұшынан жалғасушылық (ықпалды тұлғаның қай-
сы бір істі ретке келтіруде қолдау көрсетуі, қорған 
болуы) 

протест - наразылық, наразылық білдіру (1. про ку  рор-
лық реттеу актісі, прокурорлық қа да  ға лау кезінде 
прокурор анықтаған заң бұ зу шы лық ты жоюдың құ-
қық тық құралы; 2. не сие ні, вексельді, чекті төлеу ден 
бас тарту)

протест в неакцепте - акцепт емеске нара зы лық, 
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 - риза лық тың жоқ-
ты ғы себепті вексельге наразылық

протест векселя из-за неплатежа - төленбеуі себепті 
вексельге наразылық

протест векселя, произве денный в соответствии 
с законом - вексельге заңға сəйкес білдірілген 
наразылық

протест встречный - ыңғайласпа наразылық, қарама-
қарсы наразылық

протест запоздалый - кешіккен наразылық
протест из-за неплатежа - төлемнің төленбеуі себепті 
наразылық

протест из-за отказа акцептовать вексель - вексель-
ге акцептіден (ризалық беруден) бас тарту 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 нара-
зылық 

протест против решения - шешімге қарсы наразылық
протестование - шешімге наразылық білдіру
протестование против решения - шешімге қарсы 
наразылық білдіру
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“против” - “қарсы” (осы шот бойынша дебеттік не-
месе кредиттік өткізбе (жазба) жүргізіледі дегенді 
білдіретін термин)

против акцепта - акцептіге (ризалыққа) қар сы, акцепт 
(ризалық) орнына

против всех рисков - барлық қауіп-қатерге қар сы, 
барлық тəуекелге қарсы (теңіз сақ тан ды руының 
термині, “барлық ықтимал қауіп түрлерінен сақ-
тан ды рыл ды” деген мағынаны білдіреді)

против платежа - төлемге қарсы
“против сейфа” - “жағданның орнына”, “сейфтің 
орнына”, “болатсандықтың орнына” (акциялар бо-
йынша үлкен жайғасымды иеленушінің қысқа сатуы, 
сатылған акциялар жағданда сақтаулы тұрады)

против течения - ағысқа қарсы (жаргон сөз: жал-
пы көңіл ауанына қарамастан нарық жағ дая тын 
дамыту үрдісіне қарсы əрекет ету, мыс., бағаның 
төмендеуі кезінде сатып алу)

“противиться рынку” - “нарыққа қарсылық көрсету”
противная сторона - қарсы тарап, қарсы жақ
противоборство - тайталас
противодействие - қарсы əрекет
противодействие решительное - батыл қарсы əрекет
противодействие росту цен - бағаның өсуіне қарсы 
əрекет

противодействие рынку - нарыққа қарсы əрекет 
(дəстүрлі нарықтық қылыққа қарсы əрекет жа-
сау: нарық көтерілген кезеңде қысқа мерзімге сату, 
нарық төмендегенде ұзақ мерзімге сатып алу)

противодействующий маркетинг - қарсы əрекет ету-
ші маркетинг

противозаконность - заңдылыққа қарсы
противозаконный - заңға қарсы
противоположная статья - қарама-қарсы бап
противопоставление - қарсы қою
противопоставление долгов при банротстве - 
банкроттық кезінде борыштарды қарсы қою

противопоставление патента - патентті қар сы қою
противоправное удержание имущества - мү лікті заң-
сыз ұстап қалу

противоправный - құқыққа қарсы 
противоречащее требование - қайшы келетін талап
противоречивый - қарама-қайшылықты
противоречие - қарама-қайшылық, қарама-қайшы
противоречие интересам - мүдделерге қара ма-қайшы 
келу

противоречия социальные - əлеуметтік қара ма-қай-
шы лықтар

противостояние - қарсы тұру, егес
протокол - хаттама, мəжілісхат (1. белгілі бір нысан-
да жасалған жəне жиналысқа, ке ңес ке, мəжіліске 
қатысушылардың сөйлеген сөздерінің жазбасынан 
жəне қабылданған шешімдерден тұратын құжат; 
2. лауазымды тұлға толтырған жəне ол жүргізген 
əрекеттердің, анықтаған фактілердің сипаттама-
сы мазмұндалған акт) 

протокол заключительный - қорытынды хаттама

протокол заседания - мəжіліс хаттамасы
протокол заседания кредитного комитета - несие 
комитеті мəжілісінің хаттамасы

протокол о кредите - кредит туралы хаттама (кредит 
бөлу туралы шешім қабылдау үшін барлық дерек жи-
налатын құжат)

протокол о нарушении таможенных правил - кеден 
ережелерінің бұзылуы туралы хаттама 

протокол о сотрудничестве - ынтымақтастық туралы 
хаттама

протокол об административных нарушениях - əкім-
шілік құқық бұзушылық туралы хаттама

протокол об экономическом сотрудничестве - эконо-
микалық 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 мəжі лі сі нің хат-
тамасы

протокол, составляемый при производстве по делу 
о нарушении таможенных правил - кеден ере же ле-
рі нің бұзылуы туралы іс бойынша іс жүргізу кезінде 
жазылатын хаттама 

протоколирование - хаттама жазу
протокольное решение - хаттамалық шешім
профессионал - кəсіпқой (аса білікті қыз мет кер, өз 
ісінің шебері; биржадағы алып-сатар)

профессионализм - кəсіпқойлық
профессионалы рынка - нарық кəсіпқойлары
профессионалы фондового рынка - қор нарығының 
кəсіпқойлары

профессиональная ответственность - кəсіп тік жауап-
кершілік

профессиональная оценка - кəсіптік бағалау, кəсіп-
қой лық 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 - баға лау шының 
кəсіптік əдебі

профессиональное тарифное соглашение - кəсіптік 
тарифтік келісім

профессиональное управление активами - активтер-
ді кəсіптік басқару

профессиональные инвесторы - кəсіпқой инвес-
торлар

профессиональные услуги - көрсетілетін кəсіпқой лық 
қызметтер, кəсіптік қызметтер көрсету

профессиональные участники рынка ценных бумаг 
- бағалы қағаздар нарығына кəсіпқой қатысушылар
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профессиональный биржевик - кəсіпқой биржашы
профессиональный биржевик заключающий сделки 
за собственный счет - өз есе бі нен мəміле жасасушы 
кəсіпқой биржашы 

профессиональный бро кер - кəсіпқой брокер
профессиональный жаргон - кəсіптік жаргон
профессиональный жаргон банкиров - банкирлердің 
кəсіптік жаргоны

профессиональный капитал - кəсіптік капитал
профессиональный клиринг - кəсіптік клиринг
профессиональный налог - кəсіптік салық
профессио нальный оценщик активов - активтерді 
кəсіпқой бағалаушы

профессиональный союз (профсоюз) - кəсіптік одақ 
(кəсіподақ)

профессиональ ный 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 - кəсіп (адамның еңбек қызметі, оның 
тұрақты кəсібі, онда жұмыстың белгілі бір түрін 
біліктілікпен орындауға мүмкіндік беретін білімнің, 
ісмерліктің, тəжірибенің болуы)

профессия брокера - делдал кəсібі 
профессия гражданская - азаматтық кəсіп
профессия дефицитная - тапшы кəсіп
профилактика - алдын алу, сақтандыру 
профилактика правонарушений - құқық бұзушы лық-
тардың алдын алу

профиль - профиль, бейін (компания немесе оның бір 
бөлігі тұтынушылардың маңызды мақсатты тобы-
на танымал болатын сипаттамалардың жиыны)

профиль маркетинга - маркетинг бейіні
профиль полномочия - өкілет бейіні, өкілеттік бейіні
профиль потребителей - тұтынушылар бейіні (компа-
ния тұтынушыларының мосқалдар мен жастардың, 
əйелдер мен ерлердің, орта тап өкілдері мен жұ-
мыс шы лар дың, т.б үйлесімді арасалмағы туралы 
кө рі ніс ті бейне жасауға мүмкіндік беретін сандық 
сипаттамасы)

профильная квалификация - бейінді бі лік ті лік 
(жұмыста жинаған жəне өндірістің нақ бел гі лі бір 
түріне тəн кəсіби білік, дағды, ма шық)

профинансирование - қаржыландыру
профит - профит (пайда, олжа, табыс)
профит-тэйкинг / профит-тайкинг - профит-тэйкинг 

/ профит-тайкинг (пайданы тоғыту, яғни бағасы кө-
те рілген акцияларды сату)

профит-центр - профит-орталық (пайда алу орта лы-
ғы; компанияның жалпы пайдадан дербес үлес таба-
тын бөлімшесі)

профицит - профицит, пайда (бюджеттің оң сальдо-
сы, кірістің шығыстан артылуы)

профицит бюджета - бюджет профициті, бюджет 
пайдасы, бюджеттің артылуы, бюджет молшылығы 
(бюджет кірісінің шығыстан асып түсуі)

профицит наличности - қолма-қол ақша профициті
профком (профсоюзный комитет) - кəсіподақ комитеті
профнепригодность - кəсіптік жарамсыздық
профориентация (профессиональная ориентация) - 
кəсіптік бағдар, кəсіби бағдар

проформа - проформа (1. құжаттың бланкі; 2. ресми 
орындалған шарт, іс-əрекет)

проформа-счет - проформа-шот (шарт талаптарына 
сəйкес экспортшы импортшыға алдын ала жолдаған 
шот)

профсоюз (профессиональный союз) - кə сіп одақ 
(кə сіп тік одақ) (еңбекшілердің мүд де ле рін білдіруші 
жəне олардың мақсаттарына жетуіне көмекте су ші 
ұйым)

профсоюз банковских, страховых и финансовых 
работников - банк, сақтандыру жəне қар жы қыз мет-
кер ле рі нің кəсіподағы (Ұлы бри та ния)

проход через таможню - кеден арқылы өту
проход экспертизии - сараптамадан өту
прохождение осмотра - тексермелеуден өту
прохождение переаттестации - қайта аттес таттаудан 
өту

прохождение переподготовки - қайта даярлау дан өту
прохождение подготовки - даярлықтан өту
прохождение практики - практикадан өту
прохождение проверки - тексеруден өту
прохождение регистрации - тіркеуден өту
прохождение экспертной оценки - сарап та ма лық 
баға лаудан өту

прохожденние таможенного досмотра - ке дендік тек-
сермелеуден өту

процветающий рынок - гүлденуші нарық
процедура - рəсім, жосық, тəртіп, реттеме (қай  сы бір 
істі талқылау, жүргізу кезіндегі іс-қи мыл дар дың 
ресми белгіленген тəртібі, реті)

процедура административная - əкімшілік рəсім
процедура аккредитации - аккредиттеу рəсімі
процедура антидемпингового расследования - 
демпингіге қарсы тексеру рəсімі

процедура арбитражная - арбитраждық тəртіп, төре-
лік 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 кредитова ния - несиелендіру рəсімі
процедура ликвидации биржевой сделки - биржа 
мəмілесінің күшін жою рəсімі

процедура обжалования - шағымдану рəсімі
процедура образования фонда - қор құру рəсімі
процедура обычная - ғұрыптық рəсім
процедура обязательная - міндетті рəсім
процедура организации и регистрации акционерно-
го общества - акционерлік қо ғам ды кұру жəне тіркеу 
рəсімі
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процедура отчет ности - есептілік (есеп-қи сап) рəсімі
процедура оформления разрешения - рұқ сат ты 
ресімдеу рəсімі

процедура оценки - бағалау рəсімі 
процедура платежа - төлем рəсімі
процедура пога шения - өтеу рəсімі
процедура подачи жалобы - шағым жасау рəсімі
процедура получения разрешения - рұксат алу рəсімі
процедура принятия на работу - жұмысқа қабылдау 
рəсімі

процедура проведения ревизии - тексеріс жүргізу 
рəсімі

процедура проверочная - тексеру рəсімі
процедура про дажи эмитентом ценных бумаг бан ку, 
предлагающему самую высокую цену - эмитенттің 
бағалы қағаздарды ең жоғары баға ұсынған банкке 
сатуы рəсімі

процедура раскрытия информации - ақпа рат ты ашу 
рəсімі

процедура рассмотрения банкротства - банкрот тық-
ты 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 ұйым дастыру 
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 - хабарламалау рəсімі
процедура управления - басқару тəртібі
процедура эмиссии ценных бумаг и ее этапы - баға-
лы қағаздарды шығару тəртібі жəне оның кезеңдері

процедуры проверки - тексеру рəсімдері
процент - 1) пайыз, процент, өсім (1. не сие гер дің қа-
рыз герден ақшаны пайдаланғаны үшін пайыз есе-
бі мен алатын табысы; 2. бір нəрсенің пайызы есе-
бі мен есептелетін сый ақы); 2) жүздеуік, саншама, 
пайыз (қандайда болсын санның жүзден бір үлесі)

процент активный - актив пайызы
процент антисипативный - антисипативтік пайыз 

(есептеу кезінде борыштың бас тап қы сомасы не гіз-
ге алынатын пайыз)

процент банковский - банк пайызы (1. ақ ша лай несие 
алғаны үшін банк алатын тө лем ақы; 2. салымды 
сақтағаны жəне қарыз бергені үшін банк төлейтін 
ақы)

процент бан кротств частных лиц - жекеше тұл ға лар-
дың банкроттығы пайызы

“процент в месяц” - “айына пайыз”, “ай са йын ғы 
пайыз” (кредит бойынша пайызды калькуляциялау 
əдісі, мұнда пайыздық мөл шер ле ме өтелмеген қал-
дық сомасынан ай са йын ғы пайыз ретінде, “тө-
лен бе ген қалдыққа айына бір пайыз бойынша” 
айқындалады)

процент, взимаемый брокерами за ссуду под цен-
ные бу маги - брокерлер бағалы қағаздар кепілімен 
берілетін несие үшін өндіріп алатын пайыз

процент, взимаемый за арен ду - жалгерлік үшін алы-
натын пайыз

процент взысканий - өндіріп алу пайызы
процент возмещения - орнын толтыру пайызы
процент временный - уақытша пайыз
процент выплаченный - төленген пайыз
процент, выплачиваемый компаниями - компания-
лар төлейтін пайыз

процент, выплачиваемый на минимальный оста-
ток банковского счета - банк шотының ең төмен 
қалдығына төленетін пайыз

процент, выплачиваемый на средний остаток бан-
ковского счета - банк шотының орташа қалдығына 
төленетін 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 - бе рілген кре-
дит үшін пайыз

процент за просрочку - мерзімі кешіктірілгені үшін 
пайыз

процент заемный - қарыз пайызы
процент занятости - жұмыспен қамтылу па йызы
процент, исчисленный на базе 360 дней в году (по 

30 дней в месяце) - жылына 360 күн негізінде есеп-
телген пайыз (айына 30 күннен)

процент к уплате - төлеуге ұсынылған пайыз
процент капитализированный - капитал дан дырыл ған 
пайыз

процент комиссионный - комиссияық пайыз
процент короткий - қысқа пайыз (қысқа жай ға сым-
дық тəсілмен сатылған, қысқа жай ға сымды жабу 
үшін əлі кері сатып алынбаған акциялар саны)

процент краткосрочный - қысқа мерзімді пайыз
процент кредитный (кредитовый) - кре дит тік пайыз
процент кредиторский - кредиторлық пайыз, несие-
гер лік 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
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процент на капитал - капиталға есептелетін пайыз, 
капиталға шаққандағы пайыз

процент на капитал до вычета налога - са лық ты ше-
гергенге дейін капиталға шақ қан да ғы пайыз

процент на остаток суммы - сома қалдығына шақ қан-
дағы пайыз

процент на процент - пайызға қойылатын пайыз, 
пайыз ға шаққандағы пайыз

процент на сумму - сомаға шаққандағы пайыз
процент накопленный - қорланымдық пайыз, жинақ-
тал ған 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 невыполнен ных обязательств - орын дал ма-
ған міндеттемелер пайызы

процент нераспределяемой прибыли - бөлінбейтін 
пайданың пайызы

процент нетто - таза пайыз (салық төлен ген нен кейін 
есептелетін пайыз)

процент низкий - төмен пайыз
процент номинальный - атаулы пайыз
процент объявленный - жарияланған пайыз
процент “обычный” - “дағдылы” пайыз
процент основной - негізгі пайыз
процент от чистого дохода при продаже - сату кезін-
дегі таза табыстан есептелген пайыз

процент отрицательный - теріс пайыз
процент отсроченный - мерзімі кейінге қал ды рыл ған 
пайыз

процент, отчисляемый с фун та стерлингов - стер-
линг фунттан аударылатын пайыз

процент по вкладам - салым бойынша пайыз
процент по государственным облигациям - мемле-
кет тік облигациялар бойынша пайыз

процент по дебетовому сальдо - дебеттік сальдо бо-
йынша пайыз

процент по задолженности - берешек бойынша пайыз
процент по займам - қарыз бойынша пайыз
процент по закладной - кепілпұл бойынша пайыз
процент по кредитовому сальдо - кредиттік сальдо 
бойынша пайыз

процент по невалютированному полису - ва лю та лан-
дырылмаған полис бойынша пайыз

процент по неустойке - айыпақы бойынша пайыз, 
тұрақсыздық айыбы боынша пайыз (белгіленген мер-
зім де қайтарылмаған несие бойынша төленетін 
пайыз)

процент по новому выпуску ценных бумаг, опре-
деляемый путем аукциона - жаңа бағалы қа ғаз дар 
шы ға рылымы бойынша аукцион жолымен ай қын да-
ла тын пайыз

процент по облигации - облигация бойынша пайыз

процент по овердрафту - овердрафт бойынша пайыз
процент по однодневным вкладам - бір күн дік са-
лымдар бойынша пайыз 

процент по ссуде - несие бойынша пайыз
процент повышенный - көтеріңкі пайыз
процент погашения долга - борышты өтеу пайызы
процент покрытия - өтеу пайызы, жабу па йызы
процент полученный - алынған пайыз
процент, полученный за предоставление государ-
ственным предприятиям и государственным фи-
нансовым учреждениям кредитов внутри респу-
блики - республика ішінде мемлекеттік кə сіп орын-
дар мен мемлекеттік қаржы мекемелеріне кредит 
берілгені үшін алынған пайыз

процент, полученный за предоставление государ-
ственных кредитов правительствам иностран-
ных государств - шет мемлекеттердің үкіметтеріне 
мемлекеттік кредит берілгені үшін алынған пайыз

процент, полученный за предоставление кредитов 
частным организациям внутри республики - рес-
публика ішінде жеке меншік ұйымдарға кредит бе-
ріл ге ні үшін алынған пайыз

процент постоянный - тұрақты пайыз
процент потерь - шығасы пайызы
процент прибыли - пайда пайызы
процент пролонгационный - мерзімі ұзар тыл ған 
пайыз

процент промежуточный - аралық пайыз
процент просроченных ссуд - мерзімі өткен несие 
пайызы

процент рентабельности - рентабельділік пайызы
процент рентный - ренталық пайыз
процент роялти - роялти пайызы
процент с суммы - сомадан пайыз
процент сальдовый - сальдолық пайыз
про цент скидки - шегерім пайызы
процент скидки некредитуемых элементов - несие-
лен дірілмейтін элементтер шегерімінің пайызы

процент ссудный - несие пайызы (алынған қарыз үшін 
жыл сайын төленетін төлем)

процент суммарный - қосынды пайыз
процент твердый - тұрақты пайыз
процент точный - дəл пайыз
процент условленный - шартты пайыз, уағдаласылған 
пайыз 

процент, установленный законом - заңмен белгі лен-
ген пайыз

процент учетный - есептік пайыз
процент франшизы - франшиза пайызы
процент чистый - таза пайыз
процент чрезмерный - шамадан тыс пайыз
процент штрафной - айыппұлдық пайыз
процент-брутто - жалпы-пайыз, брутто-па йыз (са лық 
төлеу сəтіне дейін есептелетін пайыз)

процент-дебитор - дебитор-пайыз, борышкер-пайыз 
(кредиттік операциялар бойынша дебитор, яғни 
борышқор төлейтін пайыз)
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процент-кредитор - кредитор-пайыз (кре дит тік опе-
рациялар бойынша кредитор, яғни несиегер алатын 
пайыз)

процент-ломбард - ломбард-пайыз (ке піл зат тық не-
сие бойынша пайыздық мөлшерлеме түрі)

процентная бумага - пайыздық қағаз
процентная декурсивная ставка - пайыздық декур-
сив тік мөлшерлеме

процентная аренда - пайыздық жалгерлік
процентная маржа - пайыздық маржа (1. қарызгерден 
базалық пайыздық мөл шерлемеден тыс алынатын 
үстеме; 2. несие берілетін пайыздық мөлшерлеме 
мен депозит бойынша төленетін пайыздық мөл шер-
ле ме арасындағы айырма)

процентная налоговая ставка - пайыздық салық 
мөлшерлемесі

процентная норма дохода - табыс нормасы
процентная обли гация - 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 (мүдде, 
пайыз; салымдар (депозиттер) бойынша алына-
тын жылдық пайыз; кредит-қаржы операциялары 
кезінде капитал əкелетін пайда)

процентная ставка в год - бір жылғы па йыз дық мөл-
шер леме, жылдық пайыздық мөл шер леме

процентная ставка в годовом исчислении - жылдық 
есептеудегі пайыздық мөлшерлеме

процентная ставка в пересчете на год - бір жылға 
шағып қайта есептегендегі пайыздық мөлшерлеме 
(қарыз немесе несие бойынша берешек сомасының 
пайызы түріндегі пайыздық мөлшерлемесін есептеу)

процентная ставка, включенная в неявном виде в 
договор об аренде - жалгерлік туралы шартқа көмес 
түрде енгізілген пайыздық мөлшерлеме

процентная ставка, выплачиваемая банком - банк 
төлейтін пайыздық мөлшерлеме

процентная ставка денежного рынка - ақша нары ғы-
ның пайыздық мөлшерлемесі

процентная ставка для покупателя - сатып алушы 
үшін пайыздық мөлшерлеме

процент ная ставка за период платежей в рассрочку 
- мəулеттік төлем кезеңіндегі па йыз дық мөлшерлеме

процентная ставка займа - қарыздың па йыз дық мөл-
шерлемесі

процентная ставка, используемая при капитализа-
ции до хода - табысты капиталдандыру кезінде пай-
даланылатын пайыздық мөлшерлеме

процентная ставка креди та - кредиттің па йыз дық 
мөлшерлемесі

процентная став ка купона - купонның па йыз дық 
мөлшерлемесі

процентная ставка ЛИБОР - Либор па йыз дық мөл -
шер ле ме сі (Лондонның банк аралық ұсыныс мөл шер-
ле месі)

процентная ставка на денежную сумму - ақ ша лай 
сомаға шаққандағы пайыздық мөл шер леме

процент ная ставка на евровалютном рынке - еуро-
валюта нарығындағы пайыздық мөлшерлеме

про центная ставка на межбанковском рынке - 
халықаралық нарықтағы пайыздық мөлшерлеме

процентная ставка на рынке краткосрочного капи-
тала - қысқа мерзімді капитал нарығындағы пайыз-
дық мөлшерлеме

процентная ставка на текущем счете - ағымдағы 
шот тағы пайыздық мөлшерлеме

процентная ставка на уровне ниже рыночного - 
нарықтық деңгейден төмен деңгейдегі пайыздық 
мөлшерлеме

процентная ставка налога - салықтың пайыз дық 
мөлшерлемесі

процентная ставка однодневной ссуды - бір күндік 
несиенің пайыздық мөлшерлемесі

процентная ставка открытого рынка - ашық нарық-
тың пайыздық мөлшерлемесі

процентная ставка по брокерским ссудам - брокерлік 
несие бойынша пайыздық мөл шер леме

процентная ставка по вкладам - салымдар бойынша 
пайыздық мөлшерлеме

процентная ставка по де нежным операциям - ақша 
операциялары бойынша пайыздық мөл шерлеме

про центная ставка по денежным опера циям на 
данный период - осы кезеңдегі ақша операциялары 
бойынша пайыздық мөлшерлеме

процентная ставка по де позитам - депозиттер бо-
йынша пайыздық мөлшерлеме

процентная ставка по долгосрочным кредитным 
обязатель ствам - ұзақ мерзімді несие міндет те ме ле-
рі бойынша пайыздық мөлшерлеме

процентная ставка по еврооблигациям - еурооблига-
циялар бойынша пайыздық мөл шер леме

процентная ставка по за кладной - кепілпұл бойынша 
пайыздық мөлшерлеме

процентная ставка по казначейским векселям - қа-
зы на шылық вексельдер бойынша пайыздық мөл шер-
леме 

процентная ставка, по кото рой банк распределяет 
фонды между своими подразделениями - банк қор-
лар ды өзінің бөлімшелері арасында бөлетін па йыз-
дық мөлшерлеме

процентная ставка по кредиту - кредит бойынша 
пайыздық мөлшерлеме

процентная ставка по кредиту банка первокласс-
ному заем щику - бірінші сыныпты қа рыз гер ге банк 
кредиті бойынша пайыздық мөлшерлеме

процентная ставка по ломбардному кредиту - лом-
бард тық кредит бойынша пайыздық мөлшерлеме

процентная ставка по межбанковским операциям 
- банк аралық операциялар бойынша пайыздық мөл-
шерлеме

процентная ставка по овердрафту - овердрафт бо-
йынша пайыздық мөлшерлеме
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процентная ставка по онкольной ссуде - он кол дық 
несие бойынша пайыздық мөл шер ле ме

процентная ставка по отсроченным платежам - 
мерзімі кейінге қалдырылған төлемдер бойынша 
пайыздық мөлшерлеме

процентная ставка по просроченному долгу - мер зі-
мі өткен борыш бойынша пайыздық мөл шер леме

процентная ставка по среднесрочным кредитным 
обязательствам - орта мерзімді кредит мін дет те ме-
ле рі бойынша пайыздық мөлшерлеме

процентная ставка по ссудам - несие бойынша па-
йыз дық мөлшерлеме

процентная ставка по ссудам до востребования - та-
лап етілмелі несие бойынша пайыздық мөлшерлеме

процентная ставка по ссуде - несие бойынша пайыз-
дық мөлшерлеме

процентная ставка по федеральным фондам - феде-
рал дық қорлар бойынша пайыздық мөлшерлеме

процентная ставка при погашении долга в рас-
срочку - мəулеттік борышты өтеу ке зін де гі пайыздық 
мөлшерлеме

процентная ставка при рефинансировании - қайта 
қаржыландыру кезіндегі пайыздық мөлшерлеме

процентная ставка, с ко торой выпускаются сер-
тификаты Государственной национальной ипо-
течной ассоциации США - АҚШ-тың Мемлекеттік 
ұлттық ипотекалық қа уым дас тығының сертификатта-
ры шы ға ры ла тын пайыздық мөлшерлеме

процентная ставка, сво бодная от риска - қа терден 
аман пайыздық мөлшерлеме

процентная ставка “сила роста” - пайыздық “өсу 
күші” мөлшерлемесі

процентная ставка, установленная законом - заңмен 
белгіленген пайыздық мөлшерлеме

процентная ставка ссуды на строительство - құ ры-
лыс қа арналған несиенің пайыздық мөл шер лемесі

процентная ставка строительного кредита - құры-
лыс кредитінің пайыздық мөлшерлемесі

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 цен ная бумага - пайыздық баға лы қағаз
процентная ценная бумага с фиксированным сро-
ком погашения - өтеу мерзімі тиянақталған пайыз-
дық бағалы қағаз

процентная чистая маржа - таза пайыздық маржа
процент-нетто - таза пайыз (салық төлен ген нен кейін 
есептелетін пайыз)

процентно-выигрышные займы - пайыздық-ұтыс 
қарызхаты

процентное вознаграждение страховых агентов - 
сақтандыру агенттеріне берілетін пайыздық сыйақы 

процентное отношение дохода к капитальным 
затратам - кірістің күрделі шығынға па йыз дық 
қатынасы

процентное отчисление - пайыздық аударым
процентное покрытие - пайыздық өтеу (қа рыз гер дің 
басталған төлемдер бойынша пайыз сомасын қолда 
бар қаржы ресурстарынан төлеу қабілеті)

процентное соотно шение различных элементов 
струк туры капитала компании - компания капи-
талы құрылымының түрлі элементтерінің пайыздық 
ара қатынасы

процентное соотноше ние текущих доходов к ры-
ночной стоимости ценной бумаги - ағымдағы та-
быс тар дың бағалы қағаздың нарықтық құнына ара 
қатынасы

процентное число - пайыздық сан (дербес шот 
бойынша белгілі бір уақыттағы қа ра жат тың 
жиынтық қалдығы, берешек; банк осы санға 
белгіленген пайыздық мөлшерлеме есептейді)

процентные арбитражные сделки - пайыз дық 
арбитраждық мəміле

процентные государственные займы - мем ле кеттік 
пайыздық қарыз

процентные займы - пайыздық қарыз
процентные облигации - пайыздық облигациялар
процентные операции “своп” - пайыздық “своп” опе-
рациялары

процентные платежи - пайыздық төлемдер
процентные пла тежи за неполный период - толым-
сыз кезең үшін пайыздық төлем

процентные расходы по выпущенным ценным 
бумагам - шығарылған бағалы қағаздар бойынша 
пайыз дық шығыс

процентные расходы по депозитам клиентов - 
клиенттердің депозиттері бойынша пайыздық шығыс

процентные расходы по депозитам кредитных ор-
ганизаций - кредит ұйымдарының депозиттері бо-
йынша пайыздық шығыс

процентные “своп” операции - пайыздық “своп” опе-
рациялары

процентные ставки открытого рынка - ашық 
нарықтың пайыздық мөлшерлемелері

процентные ставки продажи депозитов - де по зит-
терді сатудың пайыздық мөл шер ле ме ле рі

процентные таблицы - пайыздық кестелер
процентные фьючерсы - пайыздық фьючерс тер
процентные ценные бумаги - пайыздық бағалы 
қағаздар

процентный - пайызды (бағалы қағаздар туралы)
процентный актив, приносящийся процентный до-
ход - пайыздық табыс əкелетін па йыз дық актив

процентный арбитраж - пайыздық арбитраж 
(валюталық жəне депозиттік операция ұш тас-
тырылатын мəміле)

процентный арбитраж без покрытия - өтел мей тін 
пайыздық арбитраж
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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 - сақ-
тан дыру 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 бо-
йынша пайыздық табыс

процентный коридор - пайыздық дəліз (несие бо-
йынша мөлшерлеменің жоғарылауын не төмендеуін 
шектеу үшін пайыздық “кэп” пен пайыздық “флор-
ды” ұштастыру)

процентный купон - пайыздық купон
процентный куртаж - пайыздық куртаж
процентный “кэф” - пайыздық “кэф” (қа рыз герді не-
сие бойынша пайыздың күтпеген жерден өсуінен 
қорғау үшін несие бойынша ең жоғары пайыздық 
мөлшерлеме белгілеу)

про центный лизинг - пайыздық лизинг
процентный метод - пайыздық əдіс
процентный опцион - пайыздық опцион
процентный ордер - пайыздық ордер
процентный паритет - пайыздық бара-бар лық, пайыз-
дық тепе-теңдік (екі елдегі па йыз дық мөл шер ле ме лер-
дің форвардтық валюта бағамында көрсетілген ара 
қатынасы)

процентный период - пайыздық кезең
процентный период в долгосрочном свопе - ұзақ 
мерзімді своптағы пайыздық кезең

процентный риск - пайыздық тəуекелдік, па йыздық 
қатер (тартылған қаражат бойынша төлейтін 
пайыздық мөлшерлеменің бе рілген несие бойынша 
мөлшерлемеден асып түсуі салдарынан банктердің 
шы ға сы ға ұшырау қатері)

процентный сбор - пайыздық алым
процентный своп - пайыздық своп (айырбас)
процентный своп, в котором происходит обмен обя-
зательства с плавающей ставкой на обязательство 
с фиксиро ванной ставкой - мөлшерлемесі құ был-
малы міндеттеме мөлшерлемесі тиянақталған мін-
дет те ме ге айырбасталатын пайыздық своп

процентный своп, кото рый можно исполнить до-
срочно - мерзімінен бұрын орын дау ға болатын 
пайыз дық своп

процентный своп, платежи по которому стороны 
совершают в разные сроки - төлемді тараптар түрлі 
мерзімде төлейтін пайыздық своп

процентный спред - пайыздық спред
“процентный тариф” - “пайыздық тариф”
процентный “фло” - пайыздық “фло”, па йыз дық 

“етек” (пайыздың белгіленген шектен тыс тө мен-
деуі; опционға ұқсас қаржы құ ра лы)

процентный “флор” - пайыздық “флор”, па  йыз  дық 
“етек” (ең төмен пайыздық мөл  шер  ле ме; опцион ға 
ұқ сас қаржы құ ра лы; на рық тық пайыздық мөл шер-
ле ме тө  мен  де ген жағдайда несиегерді несие бо йын-
ша қо сым ша шығасыдан қорғау үшін қол да ны ла ды)

процентомания - пайыз күйттеушілік
процентщик - өсімқор
проценты брутто - жалпы пайыздар (салық есептел-
генге дейін есептелетін пайыздар)

проценты, взи маемые при неуплате в срок - мер зі-
мін де төленбегені үшін өндіріп алынатын пайыздар

проценты выплаченные - төленген пайыздар
проценты, выплаченные авансом - аванс (алғы-
төлем) түрінде төленген пайыздар

проценты за просроченный платеж - мерзімі өткен 
төлем үшін пайыздар

проценты за про срочку - мерзімі өткені үшін 
пайыздар

проценты к выплате - төлеуге ұсынылған пайыздар
проценты к получе нию - алуға ұсынылған пайыздар
проценты к уплате - төлеуге ұсынылған па йыздар
проценты меньшинства - азшылық пайызы (акцияны 
ұстаушылар жиынтығында корпорация ак ция ла ры-
ның жартысынан азын иеленетін пайыз)

проценты на капитал - капиталға пайыздар
проценты на минимальный остаток - ең аз қалдыққа 
пайыздар

проценты на неоплаченные суммы - төлен беген 
сомаға пайыздар

проценты на при сужденную сумму - берілген сомаға 
пайыздар

проценты на про центы - пайызға пайыз жамалды, 
пайыз үстіне пайыз

проценты на средний остаток - орташа қал дық қа 
пайыздар

проценты на ссуды - несиеге пайыздар
проценты на ценные бумаги, находящиеся в соб-
ственности - меншіктегі бағалы қа ғаз дар ға пайыздар

проценты накапливающиеся - қорлану үстін дегі 
пайыздар

проценты накопленные - қорланған пайыздар
проценты начисленные - есептелген пайыздар
проценты невыплаченные - төленбеген па йыздар
проценты нестандартных дней - бейстандарт күндер-
дің пайыздары

проценты ожидаемые - күтілген пайыздар, болжалды 
пайыздар

проценты по бан ковскому кредиту - банк кредиті бо-
йынша пайыздар
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проценты по бессрочному вкладу - мерзімсіз салым 
бойынша пайыздар

проценты по бодмерейному займу - бод ме рея лық 
қарыз бойынша пайыздар

проценты по вкладам в специальных правах заим-
ствования - арнаулы өзара қарыз құ  қық  та рындағы 
салымдар бойынша пайыздар

проценты по вкладу - салым бойынша па йыздар
проценты по го сударственному долгу - мемлекеттік 
борыш бойынша пайыздар

проценты по дол говому обязательству - ұзақ міндет-
теме бойынша пайыздар

проценты по задолжен ности - берешек бойынша па-
йыздар

проценты по займу - қарыз бойынша пайыздар
проценты по заклад ной - кепілпұл бойынша пайыздар
проценты по ипотеке - ипотека бойынша па йыздар
проценты по кредиту - кредит бойынша па йыздар
проценты по облигационному займу - облигациялық 
қарыз бойынша пайыздар

проценты по погашению убытков - залалдарды өтеу 
бойынша пайыздар

проценты по строительному займу - құры лыс қары-
зы бойынша пайыздар

проценты по счету - шот бойынша пайыздар
проценты полученные - алынған пайыздар
проценты после упла ты налогов - салықтарды төле-
ген нен кейінгі пайыздар

проценты просроченные - мерзімі өтіп кеткен па-
йыздар

проценты простые - жай пайыздар
проценты ростовщические - өсімқорлық па йыздары
проценты сложные - күрделі пайыздар
процесс - процесс, үдеріс, ғамалия, тəсір (1. қай сы бір 
құбылыстың барысы, даму жағдайының, са ты ла-
ры ның дəйектілікпен ауысып отыруы; 2. қай сы бір 
нəтижеге жету жолындағы дəйекті іс-қи мыл дар-
дың жиынтығы; 3. сот ісі)

процесс автоматизированный - автомат тан ды рылған 
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 восста новления банком своего капитала - 
банктің өз капиталын қалпына кел ті ру үдерісі

процесс глобализации - ғаламдану үдерісі, жа һандану 
үдерісі

процесс гражданский - азаматтық үдеріс; аза маттық іс 
жүргізу

процесс запатентованный - патенттелген үдеріс
процесс инфляционный - инфляциялық үдеріс
процесс информационный - ақпараттық үдеріс
процесс калькуляции цен - бағаларды калькуляция-
лау үдерісі

процесс купли-продажи, базирующийся на невер-
ной информации - бұрыс ақпаратқа негізделген са-
тып алу-сату үдерісі

процесс контролируемый - бақыланатын үдеріс
процесс кумулятивный - шоғырлану үдерісі
процесс многоступенчатый - көп сатылы үдеріс
процесс нарастания испол нения приказов клиентов 
продавать или покупать ценные бумаги по фик-
сированной цене при изменении конъюнктуры 
- клиенттердің бағалы қа ғаз дар ды жағдаят өзгергенде 
тиянақталған баға бойынша сатуға немесе сатып 
алуға берген бұйрықтарын орындаудың еселенуі 
үдерісі

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 қа был дау 
үдерісі

процесс продажи - сату үдерісі
процесс производства - өндіріс үдерісі
процесс производственный - өндірістік үдеріс
процесс развития - даму үдерісі
процесс развития и усложнения финансового сек-
тора - қаржы секторының даму жəне күрделілену 
үдерісі

процесс распространения - тарату үдерісі 
процесс расчетов между сторонами на Лондонской 
фондовой бирже - Лондон қор биржасында та рап-
тар дың арасындағы есеп айырысу үдерісі

процесс рационализации - оңтайландыру үдерісі
процесс регулирования - реттеу үдерісі
процесс регулирова ния платежей - төлем дер ді реттеу 
үдерісі

процесс регулируемый - реттелетін үдеріс
процесс роста - өсу үдерісі
процесс сертификации - сертификаттау үдерісі
процесс создания задол женности - берешекті жасау 
үдерісі

процесс стратегического управления - стра те гиялық 
басқару үдерісі

процесс судебный - сот ісі
процесс технологический - технологиялық үдеріс
процесс труда - еңбек үдерісі
процесс трудоемкий - еңбек көп жұмсалатын үдеріс
процесс управления - басқару үдерісі
процесс управления маркетингом - мар ке тин гіні 
басқару үдерісі

процесс управленческого консультирования - бас қа-
ру шылық кеңес беру үдерісі

процесс управляемый - басқарылатын үдеріс
процесс усовершенствованный - же тіл ді ріл ген үдеріс
процесс установления цены - бағаны белгілеу үдерісі 

(сатып алушылар мен сатушылар ара сын дағы 
сауда-саттық немесе келіссөз нəтижесінде)
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процесс установленный - белгіленген үдеріс
процесс уторговывания - саудаласып кеміту үдерісі
процесс циклический - кезеңдік үдеріс
процесс экономический - экономикалық үдеріс
процессинг - процессинг (төлем жүйесінде жүргі зіл-
ген операциялар туралы ақ па рат ты алмасу жəне 
өңдеу)

процессинговая компания - процессингілік компания
процессор - процессор (цифрлық есептеу ма ши на  сы-
ның бағдарламамен берілген ақ па рат ты түр лен ді ру-
ді орындайтын, бар лық есептеу процесін жəне есеп-
теу машинасы құрылғыларының өзара іс-əрекетін 
бас қа ра тын орталық бөлігі)

процессуальный отвод - іс жүргізуге қарсы лық 
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 (өнімнің өзіндік құ-
ны ның элементі, оларға салықтар, алымдар, төлем, 
сондай-ақ сақтандыру қорларына сақтандырудың 
міндетті емес төлемі, сақтандыру қорларына ау-
дарымдар мен басқа да міндетті аударымдар, т.б. 
шығындар жатады)

“прочие кредиты” - “басқадай кредиттер”
прочие обязательства и накопленные дивиден ды” 

- “басқадай міндеттемелер мен жинақталған диви-
дендтер”

“прочие прибыли” - “басқадай пайда”
прочие производственные расходы - басқадай өнді-
рістік шығыс

“прочие расходы - басқадай шығыс
прочие ссуды на покупку ценных бу маг” - “бағалы 
қағаздар сатып алуға басқадай несие”

прочие ценные бумаги - басқадай бағалы қағаздар
прочие чековые депозиты - басқадай чек депозиттері 

(пайыз əкелетін салымдар, олардың иелері чектерді, 
электронды аударымдарды пайдалану құқығына ие 
болады) 

“прочий долгосрочный долг” - “басқадай ұзақ мер-
зімді борыш”

прочное финансовое положение - бекем қаржы 
жағдайы

прочность - беріктік, бекемдік
прочность ликвидной позиции - өтімділік жайға сы-
мы ның бекемдігі 

прочность позиции на торгах - сауда-сат тық тағы 
жайғасымның бекемдігі

прочный - берік, бекем
прошедший проверку и по лучивший сертификат - 
тексеруден өткен жəне сертификат алған

прошение - өтініш, сұрау; кешіру, кешірім
прошение о банкротстве - банкроттық туралы өтініш

“прошлого месяца” - “өткен айдың” (ағым дағы айдың 
алдындағы ай)

прошлый финансовый год - өткен қаржы жылы
прощать долг - борышты кешіру
прощение безнадежной задолженности по кредиту - 
кредит бойынша үмітсіз берешекті кешіру

прощение долга - борышты кешіру
проявление - көріну, көрініс
проявление активности - белсенділік көрсету
проявление заинтересованных клиентов андеррай-
тинга - мүдделі андеррайтинг клиенттерінің ықылас 
білдіруі

проявление инициативы - бастама көрсету
проявление интереса - мүдде білдіру
проявление инте реса к новым ценным бумагам на 
стадии регистрации - тіркеу сатысында жаңа бағалы 
қағаздарға мүдделілік білдіру

проявлять неу ступчивость на торгах - сауда-саттық-
та табандылық көрсету

пруденциальные нормативы национального бан-
ка - ұлттық банктің пруденциялық нормативтері 
(банктердің қаржылық тұ рақ ты лығын қамтамасыз 
ету, ақша-несие жүйесінің орнықтылығына қол 
жет кізу, салымшылардың мүдделерін қорғау үшін 
банктер орындауға міндетті нормативтер)

пруденциальный контроль - пруденициялық бақылау
пруденциальный контроль в банках - банктердегі 
пруденциялық бақылау (банктердің орнықтылығын 
қамтамасыз ету жəне салымшылардың мүдделерін 
қорғау мақсатымен банктерге лимиттер мен шек-
теулер жүйесі арқылы реттеу)

пруденциальный надзор - пруденциялық қадағалау
пруденциальный норматив - пруденциялық норматив
прыжок дохлой кошки - өлмеші мысықтың секірі сі 

(баға едəуір төмендегеннен кейін қысқа жай ға сым-
ды жабуға байланысты қор биржасында бағаның 
уақытша көтерілуін сипаттайтын жаргон)

прыжок на амбразуру - оқпанның аузына секіру (бир-
жа жаргоны: клиенттің жаңа бағалы қағаздарды 
тіркелгенге дейін сатып алу жөнінде брокерге бер-
ген бұйрығы)

прямая валютная котировка - валютаның құнын 
тікелей белгілеу

прямая взаимосвязь - тікелей өзара байланыс
прямая котировка - тікелей баға белгіленімі (шетел 
валютасының ұлттық валюта бірлігіне қатысты 
бағамын белгілеу)

прямая котировка валюты - валютаның құнын тіке-
лей белгілеу

прямая на графике движения цены, отражающая 
основную тенден цию - негізгі үрдісті көрсететін 
баға қозғалысының кестесіндегі тіке сызық

прямая обеспеченная ссуда, погашаемая частями - 
бөліктеп өтелетін тікелей қам сыз дан ды рылған несие

прямая перекупка долга по рыночной стои мости 
- нарықтық құн бойынша борышты тікелей қайта 
сатып алу
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прямая премиальная выплата - тікелей сыйлық ақы-
лы 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 
кесім ді 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
прямая телефонная связь брокера с клиентом и 
финансовым учреждением - дел дал дың клиентпен 
жəне қаржы ме ке ме сі мен тікелей телефон байланысы

прямая торговля крупны ми партиями ценных 
бумаг между институциональными инвестора-
ми - институттық инвесторлар арасында бағалы 
қағаздардың ірі топтамаларымен тікелей сауда жасау

прямовыраженная гарантия - тура тұжы рым далған 
кепілдік

прямое банковское кредитование - банктің тікелей 
кредит беруі (банктің өз несиесімен айналым қа ра-
жа тын, негізгі қорларды қа лып тас ты ру ға, кə сіп-
орын дар дың, ұйым дар дың шығындарын ақшалай қа-
ра жат пен қамтамасыз етуге тікелей қа ты суы)

прямое возмещение затрат - шығынды тікелей өтеу
прямое гарантирова ние размещения ценных бумаг - 
бағалы қағаздарды тікелей кепілдікпен орналастыру

прямое государственное регулирование - тікелей 
мемлекеттік реттеу (мемлекеттің экономикаға тіке-
лей араласуы)

прямое дебетование - тікелей дебеттеу
прямое зачис ление в депозит по платежной ведо-
мости - төлем тізімдемесі бойынша депозитке тіке-
лей есептеу

прямое инвестирование - тікелей инвести циялау 
прямое инвестирование за рубежом - шетелде тікелей 
инвестициялау

прямое кредитование - тікелей несиелендіру
прямое обязательство - тікелей міндеттеме
прямое обязательство векселедателя - вексель беру-
ші нің тікелей міндеттемесі 

прямое переложение налогов - салықтарды тікелей 
аудару

прямое перечисление заработной платы на счет - 
жалақыны шотқа тікелей аудару

прямое размещение - тікелей тарату, тікелей орналас-
тыру (бағалы қағаздарды бір не бір неше кəсіпқой 
инвесторларға тікелей сату)

прямое размещение и конкурентные торги - тікелей 
орналастыру жəне бəсекелі сауда-саттық

прямое размещение новых выпусков ценных бумаг 
- бағалы қағаздардың жаңа шығарылымын тікелей 
орналастыру

прямое размещение облигационного займа - обли га-
ция лық қарызды тікелей орналастыру (бағалы қа ғаз-
дар нарығын орағытып өтіп, инвесторларға сату)

прямое размещение ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды тікелей тарату, бағалы қағаздарды тікелей 
орналастыру

прямое самофинан сирование - тікелей өзін-өзі қар-
жы ландыру

прямое страховое дело - тікелей сақтандыру ісі
прямое управление - тікелей басқару
прямое финансирование - тікелей қаржы ландыру
прямое финансирование аренды - жалгер лікті тіке-
лей қаржыландыру

прямое финансирование лизинга - лизингіні тікелей 
қаржыландыру

прямой - тікелей
прямой валютный курс тенге - теңгенің тура валюта-
лық бағамы

прямой дебет - тікелей дебет
прямой договор - тікелей шарт
прямой долг - тікелей борыш (ұйым жазған немесе 
өзіне қабылдаған борыш)

прямой запрос - тікелей сұрау салу
прямой контроль - тікелей бақылау (мем ле кет тің 
бизнеске жəне жалпы экономикаға заңдар қабылдау 
жəне əкімшілік ықпал ету шараларын қолдану арқы-
лы олардың жұмыс істеуіне тікелей араласуы)

прямой контроль над юридическим лицом - заңды 
тұлғаны тікелей бақылау

прямой кредит - тікелей кредит
прямой курс - тікелей бағам
прямой метод распределения - шығысты бөлудің тура 
əдісі

прямой метод расчета финансовых результатов - 
қаржыландыру нəтижелерін есептеудің тура əдісі

прямой налог - тікелей салық, төте салық
прямой отклик - тікелей үн қосу (мар ке тин гі де: 
клиенттердің жарнама тап сы рыс кер ле рі не тікелей 
өтінім беруі)

прямой сбыт - тікелей өткізім
прямой страховщик - тікелей сақтандырушы
прямой убыток в страховании - сақтанды ру дағы 
тікелей залал

прямой участник - тікелей қатысушы (валюта 
нарығына)

прямоугольник - тік бұрыш (қаржылық на рық тың 
жағдаятын талдауда тікбұрыш кестеге тү сі рі ле-
тін баға қозғалысын таң ба лау үшін қолданылатын 
термин)

прямые государственные ценные бумаги - мемлекет-
тік тікелей бағалы қағаздар

прямые денежные инвестиции - тікелей ақшалай ин-
вестиция

прямые инвестиции - тікелей инвестиция
прямые зарубежные инвестиции- тікелей шетелдік 
инвестиция 

прямые затраты - тікелей шығын
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прямые затраты на оплату труда - еңбек ақы ға жұм-
сал ған тікелей шығын

прямые затраты на производство - өндіріске жұм сал-
ған 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 инвестициялар
прямые иностранные инвестиции - тікелей шетелдік 
инвестициялар

прямые иностранные капиталовложения - шетелдік 
тікелей күрделі қаржы жұмсалымы

прямые капиталовложения (капитальные вложе-
ния) - тікелей күрделі қаржы жұмсалымы

прямые капиталовложения в новую технологию 
- жаңа технологияға тікелей күрделі каржы жұм са-
лымы

прямые кредитные ограничения - тікелей несиелік 
шектеу

прямые накладные расходы - тікелей үстеме шығыс 
(үстеме шығындардың тікелей өнеркəсіптік өн ді ріс-
ке арналған бөлігі)

прямые нормативные трудовые затраты - тікелей 
нормативтік еңбек шығыны 

прямые обеспеченные потребительские ссуды - 
тікелей қамтамасыз етілген тұтыну несиесі 

прямые отправления - тікелей жөнелту, тікелей 
жөнел тімдер

прямые переменные накладные расходы - тікелей 
өзгермелі үстеме шығыс

прямые убытки - тікелей залал (келісімшарт талап-
тарын бұзудан туындайтын өтелуге тиіс зиян)

прямые убытки в страховании - сақтан ды ру дағы 
тікелей залал 

псевдоактивность на рынке ценных бумаг - бағалы 
қағаздар нарығындағы жалған белсенділік (сөйлеу 
тілінде “түймедағы”) 

псевдорыночные структуры - жалған нарық тық 
құрылымдар

психологическая теория цикла - циклдің психо ло гия-
лық теориясы, психологиялық цикл теориясы

психологический фактор в бизнесе - бизнес тегі пси-
хологиялық фактор

психологический ценовой барьер - пси хо ло гия лық 
баға тосқауылы (тұтынушының назарын тауардың 
құндылығынан гөрі оның бағасына аударатын баға 
шегі)

психология - психология, жантану (қайсыбір тектегі 
қызметтен туындайтын пси хи ка лық үдерістердің 
жиынтығы; 2. психикалық қызметті зерделейтін 
ғылым)

психология застоя - тоқырау психологиясы
психология инженерная - инженерлік психология
психология организации - ұйымдастыру психоло-
гиясы

психология потребления - тұтыну психологиясы
психология потребления рынка - нарықты тұтыну 
психологиясы

психология рынка - нарық психологиясы
психология социальная - əлеуметтік психология
психология труда - еңбек психологиясы
психология труда и организации - еңбек жəне ұйым-
дастыру психологиясы

психология управления - басқару психоло гиясы
психология ценовосприятия - бағаны қабыл дау пси-
хологиясы 

психология экономическая - экономикалық психоло-
гия (адамдардың, отбасылардың, халықтың əлеу-
мет тік топтары мен жік те рі нің экономикалық 
қыз мет пен эко но ми ка лық мінез-құлықты ұғынуына 
ай  тар  лық тай ықпал ететін психологиялық ұс та-
ным да ры мен орныққан экономикалық қа ғи да лары) 

П-Стар” - “П-Стар” (Федералдық сақтық қор жүйе-
сі нің елдегі инфляцияның ұзақ мерзімді қарқынын 
болжау жүйесі)

“публика” - “тобыр” (биржа жаргоны, ұсақ алып-са-
тарлар)

публикация - жарияланым (1. бірдеңені БАҚ құрал-
дары арқылы жұртшылықтың назарына жеткізу; 
2. басып шығарылған туынды) 

публикация бухгалтерской отчетности - бух гал тер-
лік есеп-қисапты жариялау, бух гал терлік есеп-қисап 
жарияланамы

публикация в печати - баспасөздегі жарияланым
публикация в прессе - баспасөзде жариялау
публикация для деловых кругов - іскер топ тар ға 
арналған жарияланым

публикация документа - құжатты жариялау
публикация зарубежная - шетелдік жарияланым
публикация заявления - мəлімдемені жа риялау
публикация необходимая - қажетті жарияланым
публикация неофициальная - бейресми жарияланым
публикация новостей - жаңалықтарды жа риялау
публикация о состоянии счетов банка - банк шотта-
ры ның жай-күйі туралы жарияланым

публикация ограниченная - шектеулі жа рияланым
публикация ООН - БҰҰ жарияланымы
публикация отечественная - отандық жа рияланым
публикация официальная - ресми жарияланым
публикация печатная - баспасөз жарияла нымы
публикация предшествующая - ілкі жарияланым
публикация рекламная - жарнамалық жа рияланым
публикация торговая - сауда жарияланымы
публикация фирмой “Френ сис Элмори Фитч” цен 
сделок на крупнейших фондовых биржах США 
- “Френ сис Элмори Фитч” фир ма  сы ның АҚШ-тың 
аса ірі қор бир жа ла рын дағы мəмілелердің бағасын 
жариялауы
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публикуемый газетой “Файнэншел тайме” фондо-
вый индекс, основан ный на курсах 100 ведущих 
акций - “Файнэншел тайме” га зе ті жариялаған, 
жетекші 100 ак ция ның ба ға мы на негізделген қор 
индексі (Ұлы бри та ния)

публичная биржевая торговля - көпшілік биржа 
саудасы

публичная компания - көпшілік компания
публичная ком пания с ограниченной от вет ственно-
стью - жауапкершілігі шек теу лі көп ші лік компания 
(Ұлыбритания)

публичная корпорация - көпшілік корпора циясы, 
жария корпорация

публичная отчетность - көпшілік алындағы есеп-
қисап, жария есеп-қисап

публичная оферта - көпшілік офертасы
публичная подписка - көпшілік жазылыс, жария жа-
зылыс (фирманың, акционерлік қоғамның өз қор ла-
рын, капиталын биржа арқылы сатуға шығаруы)

публичная продажа акций - акцияларды көп ші лікке 
сату

публичная финансовая отчетность - көп ші лік алдын-
дағы қаржы есеп-қисабы, жария қаржы есеп-қисабы

публично предлагаемые ценные бумаги - көп  ші  лік 
алдында ұсынылатын бағалы қа ғаз дар 

публичное акционирование - көпшілік алдында 
акцио нерлеу, жария акционерлеу

публичное извещение о торгах - сауда-саттық туралы 
жария хабарлама

публичное партнерство с ограниченной ответствен-
ностью - жауапкершілігі шектеулі жария серіктестік

публичное первичное предложение - көпші лік ке бас-
тапқы ұсыныс

публичное право - көпшілік құқығы
публичное предложение о подписке - жазылыс тура-
лы жария ұсыныс

публичное предложение ценных бумаг - көп шілікке 
бағалы қағаздарды ұсыну 

публичное размещение акций - акцияларды жария 
орналастыру

публичное размещение ценных бумаг - көп шілікке 
бағалы қағаздарды тарату

публичное раскрытие информации - көп ші лікке 
ақпаратты ашу

публичность бухгалтерской отчетности - бух гал тер-
лік есеп-қисаптың көпшілікке жа рия лы лығы

публичные торги - көпшілік сауда-саттық, көп ші лік 
алдындағы сауда-саттық, жария сауда-саттық

публичный выпуск ценных бумаг - көпші лік ке ар-
нал ған бағалы қағаздар шығарылымы 

публичный доверительный собственник - жария се-
німгер меншіктенуші

публичный выпуск новых акций - жаңа акцияларды 
жария шығару, көпшілікке ар нал ған жаңа акциялар 
шығару

публичный договор - жария шарт
публичный конкурс - жария конкурс

пул - пұл (Ауғанстанның ұсақ шақасы, 1/100 ауғаниге 
тең) 

пул - пул, ортақтастық, ортақ қазан (1. жар гон сөз: уа-
қыт ша бірлестік; 2. тə уел сіз əріп тес тер ара сын да-
ғы ортақ ком мер ция лық мүд де лер негізінде құ рыл ған 
консорциум, одақ; 3. сақтандырушылардың немесе 
қайта сақ тан дырушылардың ерекше тəуекел түр ле-
рін қабылдайтын бірлестігі; 4. қаржы ресурс тарын 
біріктіру; 5. несие, бағалы қағаздар қор жыны; 
6. бағалы қағаздарды сатуға ар нал ған опцион)

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 инвестиционных средств индивидуальных 
вкладчиков - жеке салымшылар инвестициялық 
қаражатының пулы

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 - соқыр пул, көзсіз пул (мақ сат та ры 
шектеулі серіктестердің инвестиция тартатын, 
бірақ инвестициялау нысанын күні бұрын жарияла-
май бірлесуі)

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
пула - пула (Ботсванның ақша өлшемі, 100 тхебке тең)
“пуленепробиваемый” - “оқ өтпейтін” (титімдей де 
ілік қалдырмайтын кез келген құжат дегенді біл ді ре-
тін жаргон сөз)

“пулинг” - “пулинг” (капиталдың өсіміне са лық салу 
мақсатымен түрлі кезеңде сатып алын ған бағалы 
қағаздардың бағасын орташалау)

пулл - пулл (тəуелсіз əріптестер арасындағы ортақ 
коммерциялық мүдделер негізінде құ рыл ған консор-
циум, одақ)
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пульное соглашение - пулдық келісім
пуля - оқ (жаргон сөз: мезгілінен бұрын өтеу мүм кін-
дігі жоқ, белгіленген бір мезгілде бір ден-бір сəтте 
өтелетін бағалы қағаз; 2. бір те-бірте тұрақты 
төлеммен емес, қа рыз мер зі мі нің аяғында бірден-бір 
жолға тө ле не тін қарыз)

пункт - 1) тармақ; 2) пункт, байна (биржада ба ға ның 
ең аз ауытқуын көрсететін өлшем бірлігі)

пункт агентский - агенттік бекеті
пункт базисный - базистік пункт, базистік байна, түп-
не  гіз дік байна (пайыздың жүзден бір бөлігі, бағалы 
қағаздар бойынша кірістің өзгеруінің пайыздық 
мөл шер лемесін сипаттау үшін пайдаланылатын 
көрсеткіш)

пункт в страховом полисе, обеспечивающий стра-
хование в любом месте земного шара - сақтандыру 
полисіндегі жер шарының кез келген жерінде 
сақтандыруды қамтамасыз ететін тармақ

пункт договора - шарттың тармағы
пункт договора о гарантиях - шарттың кепіл діктер 
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 договора страхования, освобождающий стра-
ховщика от ответственности за убытки причинен-
ные военными дейст вия ми - сақтандыру шартының 
сақ тан ды ру шы ны соғыс қимылдарынан болған за-
лалдар үшін жауапкершіліктен босататын тармағы

пункт информационный - ақпараттық тармақ
пункт контракта - келісімшарт тармағы
пункт контрольный - бақылау бекеті
пункт курса ценных бумаг - бағалы қағаздар бағамы-
ның байнасы

пункт наблюдательный - байқау бекеті
пункт населенный - елді мекен, кент
пункт о будущих ссудах - болашақ несие туралы 
тармақ 

пункт о восстановлении в правах - құқық та рын қал-
пына келтіру туралы тармақ

пункт о капитале - капитал туралы тармақ
пункт о колебании цен - бағаның ауытқуы туралы 
тармақ

пункт о непоставке товара - тауардың жет кі зілмеуі 
туралы тармақ

пункт о пересмотре цены - бағаны қайта қа рау туралы 
тармақ

пункт о повышении цены - бағаны көтеру туралы 
тармақ

пункт о предварительной оплате - алдын ала төлеу 
туралы тармақ

пункт о приобретенном последующем имуществе - 
кейіннен сатып алынған мүлік туралы тармақ 

пункт о пропорциональном распределении страхо-
вой ответственности - сақтандыру жа  уап  кер шілігін 
үйлесімді бөлу туралы тармақ

пункт о страховании от потерь - шығасыдан сақ тан-
ды ру 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 обще-
ства - акционерлік қоғамның жарғылық капиталы 
туралы тармақ

пункт обмена валюты - валюта айырбастау бекеті, ва-
люта айырбастау орынжайы

пункт обмена иностранной валюты - шетел валюта-
сын айырбастау орынжайы

пункт обменный - айырбастау бекеті, айыр бас тау 
орынжайы

пункт обслуживания - қызмет көрсету бекеті
пункт повестки дня - күн тəртібінің тармағы
пункт про дажи - сату бекеті
пункт раздаточный - үлестіру орны
пункт размена чеков - чектерді айырбастау орны
пункт согласованный - келісілген тармақ
пункт соглашения - келісімнің тармағы
пункт соглашения, ограничивающий действия 
парт нера - келісімнің серіктестің іс-əрекетін шек тей-
тін тармағы 

пункт спорный - даулы тармақ 
пункт статьи - баптың тармағы
пункт таможенный - кедеңдік бекет
“пункты” - пункттер” (қосымша комиссиялық 
алымдар)

пункты уполномоченных банка - банк уəкіл дерінің 
орынжайлары

пуск - қосу, іске қосу 
пуск в обращение - айналысқа жіберу
пуск векселя в обращение - вексельді айна лысқа 
жіберу 

пускать в обращение - айналысқа жіберу
пускать вексель в обра щение - вексельді айналысқа 
жіберу

пус кать деньги в обращение - ақшаны айналысқа 
жіберу

пусковая продажа на бирже - биржадағы іске қосы ла-
тын сату

пут - пут (бағалы қағаздарды сатуға арналған опцион)
put-optіon - put-optіon (сатушының пайдасын көз дей-
тін опцион)

“пут спрэд быков” - “бұқалардың пут спрэді” (“ішкі 
құны төмен пут” опционды сатып алу жəне құны 
жоғары пут” опционды сату əрекеті)

“пут спрэд медведей” - “аюлардың пут спрэді” (“ішкі” 
құны жоғары пут” опционды сатып алу жəне құны 
жоғары пут” опционды сату əрекеті)
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пут-опцион - пут-опцион (тауарды, бағалы қа ғаз дар-
ды не фьючерстік шартты опционның қолданылу 
мерзімі өткеннен кейін кез келген уақытта уағ да ла-
сыл ған бағамен сатуға арналған опцион)

“путем выкрикивания” - “жар салу арқылы” 
(биржадағы сауда əдісі, мұнда биржа қызметшісі 
бағалы қағаздардың соңғы жабылардағы бағасын 
жариялайды, ал дилер сатушының немесе сатып 
алушының өз бағасын айқайлап айтады: мəміле де-
реу тіркеледі, баға таблода көрсетіледі)

путем торгов - сауда-саттық жолымен, сауда-саттық 
арқылы

пути снижения себестоимости - өнімнің өзіндік құ-
нын кеміту жолдары

путь развития - даму жолы 
путь сбыта - өткізім жолы
“пучок прав” собственника - меншіктенуші “құ қық-
та ры ның шоғыры” (меншік иесіне тие сі лі құқықтар 
кешені, мынадай 11 элементтен тұрады: иелену 
құ қы ғы, яғни игілікті айрықша бақылау құқығы; 
пайдалану құқығы, яғни игілікті пайдалы қа сиет-
те рін өзі үшін пайдалану құқығы; бас қа ру құ қы ғы, 
яғни игілікті кім жəне қа лай пайдаланатынын шешу 
құ қы ғы; та быс қа құ қық, яғни игі лік ті тұтынудан 
алын  ған нə ти же лер ді иелену құқығы; еге мен дік құ -
қы  ғы, яғни игі  лік  ті иеліктен шы ға ру, тұ ты ну, өз-
гер ту немесе жою құ қы ғы; қа уіп сіз дік құқығы, яғни 
игі лік ті сырт қы тараптан кел ті рі ле тін зияннан 
қор  ғау құқығы; игі лік ті мұраға қал  ды  ру құ қы ғы; 
игі лік ті мəңгілік иелену құ қы ғы; сырт қы ортаға 
зиян келтіретін тə сіл мен пай да ла ну ға тыйым; өн-
ді ріп алу тү рін де гі жа уап кер ші лік ке құқық, яғни 
борышты тө  леу үшін игілікті пайдалану мүм кін ді гі; 
қал   дық   тық сипатқа құқық, яғни бұ зыл ған өкі  лет -
тік  тер ді қалпына келтіретін рə  сім  дер мен инс ти-
тут тар дың болуына құ қық)

пфандбриф” - “пфандбриф” (Германияның ипо те ка-
лық банктері шығаратын, еу ро на рық тарда сатыла-
тын бағалы қағаздар)

пфенниг - пфенниг (Германияның ұсақ тиыны, 
1/100 маркаға тең)

“пчела-убийца” - “жебір-ара”, “жалмауыз ара” (биз-
нес жаргоны: компанияның жұтылудан құтылуына 
көмектесетін кез келген тұлға)

пья - пья (Бирманың ұсақ шақасы, 1/100 кьят қа тең)
пэй ап - пэй ап (1. акцияларды белгілі бір баға мен 
сатып алғысы келетін инвестордың ба тыл сыздық 
танытатын, ал акция ба ға сы кө те рі ле бастайтын 
жағдай; 2. ин вес тор дың пайдасы жоғары компания 
акцияларын жо ға ры сияқты көрінетін бағаға сатып 
ала тын жағдай)

пэй даун - пэй даун (компанияның өз обли га ция ла ры-
ның əлі өтеліп бітпеген шы ға ры лы мын обли га ция-
лар дың жаңа кішілеу шы ға ры лы мы арқылы қайта 
қорландыруы)

пэн-пин пэр - пэн-пин пэр (сəйкестендірме нөмір)
пятак (пятачок) - пятак (пятачок) (орыстың 5 тиын-
дық ақшасының халық арасындағы атауы)

пяти процентный фонд погаше ния - бес па йыз дық 
өтеу қоры

“пятиться” - “шегіншектеу”, “артқа жүру” (биржа 
жаргоны: бағалы қағаздардың та быс тылығы кө бе-
йіп, бағаның төмендеуі; мұндай нарық жайында ол 
шегіншектеді дейді; инвестордың бір бағалы қа ғаз-
ды өтеуге дейінгі неғұрлым қысқа мерзімді екінші 
ба ға лы қағаздарға айырбастауы)

“пятницы и праздники исключаются” - “жұ ма-
лар мен мерекелер болмайды” (мұ сыл ман елдерінде 
жұма жəне мейрам күндері жүк тиеу-түсіру жұ-
мыс та ры на тыйым салу)

“пятно на праве собственности” - “меншік құқығын-
да ғы таңдақ” 

пять условий при выдаче кре дита - кредит беру 
кезін дегі бес шарт

пять фундаментальных экономических вопросов - 
іргелі экономикалық бес сұрақ (экономика ғылымы 
жауап қайтаруға тиіс негізгі сұрақтар: “не өндіру 
керек”, “қалай өндіру керек”, “өндірілген өнімнің 
жалпы көлемін қалай бөлу керек”, “жұмыспен то-
лық қамтылуды қалай қолдау керек“, “эко но микалық 
жүйе нің икемділігін қа лай қам та масыз ету керек”. 
Не ғұр лым қа ра па йым түрде іргелі сұрақтар үшеу: 
“не өндіру керек”, “қалай өндіру керек”, “кім үшін 
өн  ді  ру керек”)

пятьдесят акций, наиболее популярных среди ин-
весторов - инвесторлар арасында неғұрлым танымал 
елу акция

пятьдесят самых популярных акций - ең танымал 
елу акция 

Р
работа - жұмыс (1. адамның, ұжымның еңбек қыз ме-
тін жүзеге асыруы, еңбекке қатысуы, белгілі бір 
тапсырмаларды, міндеттерді орындауы; 2. адам-
ның еңбек қызметінің түрі, орны)

работа административная - əкімшілік жұмыс
работа в две смены - екі ауысымды жұмыс
работа в дневную смену - күндізгі ауысым дағы 
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
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работа канцелярская - кеңсе жұмысы
работа кратковременная - қысқа мерзімді жұмыс
работа неполной рабочей недели - толымсыз жұмыс 
аптасында істелетін жұмыс 

работа неполную смену - толымсыз ауысымды жұмыс
работа неполный рабочий день - толымсыз жұмыс 
күніндегі жұмыс

работа организационная - ұйымдастыру жұмысы
работа основная - негізгі жұмыс
работа по контракту - келісімшарт бойынша орында-
латын жұмыс

работа по обслуживанию - қызмет көрсету жұмысы
работа по трудовому соглашению - еңбек келісімі бо-
йынша орындалатын жұмыс

работа побочная - қосалқы жұмыс
работа проверочная - тексеру жұмысы
работа сверх смены - ауысымнан тыс жұмыс
работа сверхурочная - мерзімнен тыс жұмыс
работа сдельная - кесімді жұмыс
работа сменная - ауысымды жұмыс
работа строго по правилам - қатаң ережелер бо-
йынша орындалатын жұмыс

работа управленческая - басқару жұмысы
работать в долг - борышты өтеу үшін жұмыс істеу
работать сверхурочно - мерзімнен тыс жұмыс істеу
работать сдельно - кесімді жұмыс істеу
работать спустя рукава - жұмысты жеңіл-желпі істеу, 
жұмысты немқұрайды істеу

работник - жұмыскер, қызметкер (еңбек шарты бо-
йынша жұмыс істеуші, кəсіпорынның, ұйымның, 
мекеменің ішкі еңбек тəртібіне бағынушы адам)

работник банка, оформляю щий почтовые депозиты 
- пошта депозиттерін ресімдеуші банк қызметкері

работник банковский - банк қызметкері
работник квалифицированный - білікті қызметкер
работник конторский - кеңсе қызметкері
работник министерства - министрлік қызметкері
работник ответственный - жауапты қызметкер
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 - мем ле кеттік 
сектор қызметкерлері

работники канцелярские - кеңсе қыз мет кер лері
работодатель - жұмыс беруші (заңды тұл ға, шетелдік 
заңды тұлға, оның оқ шау лан ды рыл ған бөлімшелері, 
ел аумағында қызметін жүзеге асырушы халықара-
лық ұйым, шаруа (фермер) қожалықтары, жеке 
кəсіпкер)

работоспособный - жұмысқа қабілетті
рабочая группа - жұмыс тобы 

рабочая группа правления банка - банк бас қар ма сы-
ның жұмыс тобы

рабочее время - жұмыс уақыты (заңда бел гі лен ген 
уа қыт, кезең, осы уақыт ішінде жұ мыс кер жұ мыс-
та болуға, тікелей қызмет міндеттерін орындауға 
тиіс)

рабочее место валютного дилера - валюта ди лерінің 
жұмыс орны

рабочее место валютного ди лера, специализирую-
щегося на сдел ках доллар США - АҚШ доллары 
мен жасалаты мəмілелеріне ма ман данған валюта 
дилерінің жұмыс орны

рабочее место валютного ди лера, специализирую-
щегося на сдел ках фунт стерлингов - стерлинг 
фунт мəмілелеріне маманданған валюта дилерінің 
жұмыс орны

рабочее покрытие - жұмыс өтемі
рабочие банки - жұмыс банктері, жұмыс істеп тұрған 
банктер

рабочие деньги - жұмыс ақшасы (тауарды өндіруге 
жұмсалған жұмыс уақытын ті ке лей сағатпен көр-
се ту ге жəне сол арқылы та уар дың бағасын ай қын-
дау ға тиіс болжалды ақша белгілері)

рабочие дни - жұмыс күндері
рабочие остатки на счетах - шоттардағы жұ мыс 
қалдықтары

рабочие часы банка - банктің жұмыс сағаты
рабочий банк - жұмысшы банкі (АҚШ)
рабочий день - жұмыс күні
рабочий план - жұмыс жоспары
рабочий счет - жұмыс шоты
равенство - теңдік, тепе-теңдік (1. шама, сапа, қадір-
қасиет бойынша толық ұқ сас тық; 2. экономикалық 
ғылымда: жекелеген əлеу мет тік топтардың жағ да-
йын да тең дік пен тең сіз діктің бар-жоғын көр се ту 
үшін табыс теңдігі, мүліктік тең дік, мүмкіндіктер 
тең ді гі деген ма ғы на да қол да ны ла тын сапалық 
ұғым; 3. адам дар дың өндіріс құрал-жаб дығына 
бір дей қа ты на сын, бірдей саяси жəне азаматтық 
құ  қы  ғын, тең құқылығын қам тамасыз ететін қо-
ғамда ғы жағдайы; 4. математикада: шамалар 
ара сын да ғы бір шаманың екінші ша ма ға тең екенін 
көр  се те тін қатынас)

равенство в оплате - ақы төлеудегі тепе-теңдік
равенство курсов - валюта теңгерімінің тепе-теңдігі
равенство перед законом - заң алдындағы теңдік
равенство Рикардо - Рикардо теңдігі (са лық тар ды 
қысқарту салдарынан туындаған мем ле кеттік кі-
ріс тің тапшылығы жекеше ин вес ти цияларды ығыс-
тыр май ды деген тұжырым)

равенство социальное - əлеуметтік теңдік
равенство спроса и предложения - сұраныс пен ұсы-
ныс тың тепе-теңдігі 

равенство юридическое - заңи тепе-теңдік
равная налоговая ставка - тең салық мөл шер лемесі
равная оплата труда - тең еңбекақы



709 РАВ-РАЗ

“равно виновен” - “тең дəрежеде кінəлі” (заң сыз 
келісімшартқа қатысты қолданылатын термин)

равновесие - тепе-теңдік (1. қарама-қарсы тең күш-
тер дің əсерімен бірқатар тұрақтылық жағдайының 
қалыптасуы; 2. экономикада қалыптасқан үй ле сім-
ді лік тің тауар жəне ақша ағынының жарасымды 
ұш та суын, бағаның тұрақтылығын, экономикалық 
аппараттың қалыпты жұмыс істеуін қам та ма-
сыз етуі; 3. экономикалық жүйенің сұ раным мен 
ұсы нымның теңдігімен сипатталатын жай-күйі; 
4. нарықта сұраным кө ле мі мен ұсыным көлемінің 
бірдей болуы)

равновесие баланса - теңгерім тепе-теңдігі
равновесие валютного баланса - валюта тең герімінің 
тепе-теңдігі

равновесие внешнеэкономических отношений - 
сыртқы экономикалық қатынастардың тепе-теңдігі

равновесие денежного рынка - ақша на ры ғы ның 
тепе-теңдігі (нарықта жиын тық сұ ра ным ның ұсы-
ным ға тең болуы)

равновесие денежное - ақша тепе-теңдігі
равновесие долгосрочное - ұзақ мерзімді тепе-теңдік
равновесие доходов и расходов бюджета - бюд  жет тің 
кірісі мен шығысының тепе-тең ді гі

равновесие единообразное - біркелкі тепе-тең дік
равновесие конкурентное - бəсекелік тепе-теңдік
равновесие краткосрочное - қысқа мерзімді тепе-
теңдік

равновесие макроэкономическое - макро эко но мика-
лық тепе-теңдік 

равно весие платежного баланса - төлем тең ге рімінің 
тепе-теңдігі

равновесие покупок и продаж - сатып алу мен сату-
дың тепе-теңдігі

равновесие потребительское - тұтыну тепе-теңдігі
равновесие при минимизации издержек - шы ғынды 
барынша азайту кезіндегі тепе-теңдік

равновесие рынка - нарықтың тепе-теңдігі
равновесие рыночное - нарықтық тепе-теңдік
равновесие совершенное - кемелденген 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 - эко но ми ка лық 
жүйенің тепе-тең ді гі (қа лып ты ақша айналысын 
қоса эко но ми ка лық жүйе нің барлық ком по нент те рі 
мен эле мент те рі нің теңбе-тең жұмыс істеуі) 

равновесная величина - тепе-тең шама 
равновесная цена - тепе-тең баға, біркелкі баға

равновесный уровень национального дохода - ұлт-
тық табыстың тепе-тең деңгейі

равное налогообложение - бірдей салық салу
равномерно ми нимальный риск - біркелкі ең аз 
тəуекел (қатер)

равномерное начисление износа - тозымды тең 
өлшемде есептеу

равномерное обслуживание долга - борышты 
біркелкі өтеу, борышты өтеуге бірқалыпты қызмет 
көрсету

равномерное распределение рисков - тəуе кел дікті тең 
қалыпты бөлу

равномерность - тең қалыптылық, тең өл шем ді лік, тең 
мөлшерлілік, бір қалыптылық

равномерность развития - дамудың бір қа лып тылығы
равномерный - біркелкі, бірқалыпты
равномерный денежный поток - бірқалыпты ақша 
ағыны

равноправие - тең құқықтылық (тең құқықты жағ-
дай, теңдік)

равноправие в труде - еңбектегі тең құ қық ты лық
равноправие в экономических отношениях - эконо-
микалық қарым-қатынастағы тең құ қық тылық

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 (қыз мет кер-
лер дің жəне жұмысқа үміткерлердің қызмет бабы-
мен көтерілуі, жұмысқа орналасуы үшін жынысына, 
нəсіліне, діни сеніміне, еңбекке қабілеттілік дең ге йі-
не қарамастан тең мүмкіндіктер жасалуы)

равные по размеру периодические платежи в по-
гашении - өтеуге төленетін көлемі тең дүркіндік 
төлемдер

“равные условия игры” - “ойынның тең шарттары” 
(нарықтық қатынас жағ да йын да əрекет ететін 
барлық компаниялардың бəріне бірдей ережелерге 
бағынып, бір-бі рі мен тең жағдайда бəсекелесе алуы 
керек дегенді білдіретін сөз тіркесі)

равные кредитные возможности - тең несие мүмкін-
діктері

равный - тең, тепе-тең, бірдей
равный во всех отношениях - барлық қа ты нас тар да 
тең, барлық жағынан тең (ком па ния ның жаңа акция-
лары туралы)

равный доступ к кредитам - кредитке бірдей қол 
жеткізу

равный риск - бірдей қатер
разассигнование кредитов - несие қаражатын бөлу
разбивать суммы в ЭКЮ на составляющие валюты 

- ЭКЮ-дегі соманы құрауыш ва лю та лар ға бөлу
разбивка - бөліктеме (карточка ұстаушының шоты 
бойынша жасалған барлық опе ра ция лар дың баптар 
бойынша тізбесі)
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разбивка суммы - соманы бөлу
разбивка цены - бағаны бөлу
разбиение акций на несколько других с меньшими 
номи налами путем выпуска нескольких акций 
вместо одной - бір акцияның орнына бірнеше акция 
шығару жолымен акцияларды атаулы құны кішкене 
басқа бірнеше акцияға бөлу

“разбиение кварталов” - “тоқсандарды бө лік теу”
разбитый на колонки бухгал терский журнал - баға-
на ларға бөліктелген бухгалтерлік журнал

разблокирование счета - шотты оқшау лан ды ру дан 
шығару

разблокированные фонды - оқшаулан ды ру дан шыға-
рылған қорлар

разблокировать - оқшаулаудан шығару
разблокировать деньги - ақшаны оқшаулан дырудан 
шығару

разбухание потребительского кредита - тұтынушы-
лық кредиттің желбуаздануы

разверстка акций - акциялар салғырты
разводнение акций - акциялардың сұйылуы (бытыраң-
қылығы)

разводнение акцио нерного капитала - ак цио нерлік 
капиталдың сұйылуы (бы ты раң қы лы ғы)

“разводнение” капита ла путем выпуска новых ак-
ций - жаңа акциялар шығару жолымен капиталдың 
“сұйылуы” (“бытырауы”)

разводненный акцио нерный капитал - бы ты раңқы 
акционерлік капитал

разводнять акцио нерный капитал - ак цио нер лік ка-
питалды сұйылту (бытырату)

разгосударствление - мемлекет меншігінен алу
разгосударствление в банковской сфере - банк ая-
сында мемлекет меншігінен алу (мемлекеттік мен-
шік ті оның өзге нысандарына - муниципалдық, ара-
лас, ұжымдық, жекеше нысандарға өзгерту үдерісі)

раздел - бөлім, бөлік, бөлу, бөлісу (1. қайсы бір ғы лым-
ның арнаулы саласы; 2. мəтіннің бөлігі; 3. бөліктерге 
ажырату, бөлу)

раздел бухгалтерского баланса - бухгалтерлік теңге-
рім бөлімі

раздел имущества - мүлікті бөлісу
раздел классификации доходов и расходов государ-
ственного бюджета - мемлекеттік бюд жет тің кірісі 
мен шығысын сыныптау бө лі мі

раздел платежного баланса - төлем теңгерімі бөлімі
раздел рынков - нарықтарды бөлісу
раздел рынков сбыта - өткізім нарықтарын бөлісу
раздел финансовый - қаржы бөлімі 
разделение - бөлу, бөлісу, бөлініс (жұмыс іс теп тұр-
ған концерннің шеңберінде тү йін ді өндірісті ғана 
сақтап, кейбір не өзге филиал дарын сату мақ са ты-
мен ірі кон гло ме рат тың жұтылуы) 

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 - жауапкерші лікті бөлісу
разделение полномочий - өкілеттіктердің бөлінуі
разделение прибылей - пайданың бөлінуі
разделение различных видов рисков в новых фи-
нансовых инструментах - жаңа қаржы құрал да рын-
да алуан тəуекелдіктің алуан түрлеріне бөліну

разделение себестоимости - өзіндік құнның бөлінуі
разделение собственности - меншіктің бөлінуі
разделение средств и опер аций клиента и брокера - 
клиент пен брокердің қаражаты мен операцияларын 
бөлу

разделение труда - еңбек бөлінісі (жұмысты қай та-
лан балы шағын бөліктерге бөлу жəне оларды жо ға-
ры біліктілігі жоқ жұ мыс кер лердің қалыпты қар-
қын мен орындауы)

разделение управленческой деятельности - басқару 
қызметінің бөлінісі, басқару қыз ме тін бөлу

разделение функций - атқарымдар бөлінісі
разделение функций банка во избежание злоупотре-
блений - қиянаттан құтылу үшін банк атқарымдарын 
бөлу

разделение функций банка во избежание недораз-
умений - түсініспеушіліктен құтылу үшін банк ат қа-
рым дарын бөлу

разделение функций собственности и управления - 
меншік пен басқару атқарымдарын бөлісу

разделение юридического лица - заңды тұл ғаны бөлу, 
заңи тұлғаны бөлу

разделенные комиссионные - бөлінген ко мис сия лық 
алым (сауда мəмілесін жасайтын ба ғалы қағаз жө-
нін де гі делдал мен сауда мə мілесін делдалға берген 
басқа бір тұлға арасында бөлінген комиссиялық 
алым)

разделенный капитал - бөлінген капитал
разделенный приказ о покупке или продаже цен-
ных бумаг разбитый на несколько сделок - бағалы 
қағаздарды сатып алу немесе сату туралы бірнеше 
мəмілеге бөлінген бұй рық

разделенный счет - бөлінген шот
разделительный баланс - бөліністік теңгерім
разделить капитал - капиталды бөлу
разделить ссуду между заемщиками - несиені қарыз-
герлер арасында бөлу

раздельная тор говля основной суммой и купонами 
казначейских облигаций - қа зы на шы лық обли га-
ция лар дың негізгі сомасы мен купондарымен жаса-
латын бөлек сауда (США)

раздельное налогообложение - бөлектеп са лық салу
раздельное предложение - бөлектелген ұсы ныс 
раздельный - жеке, дара, бөлек
раздельный ордер - бөлектелген ордер
раздельный рейтинг - бөлектелген рейтинг
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раздельный статус - бөлектелген мəртебе, бө лек мəр-
те бе (менеджерлер мен қа тар да ғы қызметкерлер 
үшін түрлі еңбек жағ да йы ның жасалуы)

раздельный счет - бөлек шот
раздельный учет - бөлек есеп, бөлектеп есеп жүргізу, 
бөлектелген есеп

раздельный учет в накопительном пенсионном фон-
де - жинақтаушы зейнетақы қо рын да бөлектеп есеп 
жүргізу

раздробленность - бытыраңқылық
раздробленность экономическая - эконо ми ка лық 
бытыраңқылық

раздробленный рынок - бөлшектелген нарық
раздувание - желбуаздандыру, далиту
раздувание валового национального продукта - жал-
пы ұлттық өнімді желбуаздандыру

различие - айырмашылық, өзгешелік
различие в валютных курсах - валюта ба ғам да рын да-
ғы айырмашылық

различие в доходах - табыстағы айыр ма шы лық
различие в курсах - бағамдардағы айыр ма шы лық
различие в условиях страхования - сақ тан ды ру жағ-
да йын дағы айырмашылық (сақ тан ды ру по лис те рін-
де гі басқа полистермен қам тыл ма ған тəуе кел дер ді 
сақтандыру көзделетін жағдай)

различие в ценах - бағадағы айырмашылық 
раз личие между процентными ставками, по кото-
рым банк получает средства и по которым вы-
дает их заемщикам - банк қа ра жат алатын жəне оны 
қарызгерлерге беретін па йыз дық мөлшерлемелер 
арасындағы айыр ма шы лық

различия в издержках - шығындағы айыр ма шы-
лықтар

различия в оплате труда в соответствии с квалифи-
кацией - біліктілікке сəйкес еңбекке ақы төлеудегі 
айырмашылықтар

различия в ставках таможенных пошлин - кедендік 
баж алымдарының мөл шер ле ме сін дегі айырмашы-
лықтар

различия в уровне экономического развития - 
экономикалық даму деңгейіндегі айыр ма шылықтар

различия в ценах - бағадағы айыр ма шы лық тар
различные банковские кредиты - банктің түрлі 
кредиттері

различные банковские начисления - банктің есеп-
телген түрлі төлемдері

разложенная ссуда - бөліктеп таратылған несие 
разложить - бөліктеп тарату, жаю (жаргон сөз: ірі не-
сие бойынша тəуекелді ықтимал шы ға сы ның алдын 
алу үшін бірнеше қа ты су шы лар ға бөлу)

размах колеба ний валютного курса - валюта бағамы 
ауытқуының ауқымы

размах колеба ний курсов ценных бумаг за период 
регистрации - бағалы қа ғаз дар ба ғам да ры ның тіркеу 
кезеңіндегі ауыт қуы ның 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 бу мажные деньги - ұсақ қағаз ақша 
разменные деньги - ұсақ ақша
раз менный - ұсақ (ақша туралы)
размер - мөлшер, өлшем, көлем, шама (1. бір де ңе-
нің қайсыбір өлшемдегі шамасы; 2. даму дəрежесі, 
шама, қайсыбір құбылыстың ау қы мы)

размер аванса - аванс (алғытөлем) мөлшері
размер бюджета - бюджет мөлшері
размер взноса - жарна мөлшері
размер взыскания - төлету мөлшері, өндіріп алу 
мөлшері

размер возме щения - орнын толтыру мөлшері
размер возмещения убытков - залалдың орнын тол-
тыру мөлшері

размер вознаграждения - сыйақы мөлшері
размер вознаграждения за сверхурочную работу - 
мерзімнен тыс жұмыс үшін сый ақы ның мөлшері

размер выплат - төлеу мөлшері
размер девальвации - девальвация мөлшері
размер денежного довольствия для исчисления 
пенсии - зейнетақы есептеу үшін қа жет ті ақшалай 
жабдықталым мөлшері

размер дефицита - тапшылық мөлшері
размер дивиденда - дивиденд мөлшері
размер дивидендов на одну акцию - бір ак ция ға 
шақ қандағы дивиденд мөлшері (жа рия лан ған ди ви-
денд тер дің шығарылған акциялар санына бөлінген 
жалпы сомасы)

размер дисконта - дисконт мөлшері
размер долга - борыш мөлшері
размер дохода - табыс мөлшері
размер заданный - межелі мөлшер
размер задолженно сти - берешек мөлшері
размер займа - қарыз мөлшері
размер заказа - тапсырыс мөлшері
размер закупок - толайым сатып алу мөлшері
размер заработной платы - жалақы мөлшері
размер и стои мость контракта - келісімшарт мөлшері 
мен құны

размер имущественных взносов - мүліктік жарнаның 
мөлшері

размер капитала - капиталдың мөлшері
размер капиталовложений - күрделі қаржы жұмсалы-
мының мөлшері

размер комисси онного вознаграждения - комиссия-
лық сыйақы мөлшері
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размер компенсации - өтемақы мөлшері
размер кредита - кредит мөлшері
размер кредита, разрешенного к получению - алуға 
рұқсат етілген кредит мөлшері

размер максимальный - ең көп шама, ең көп мөлшер
размер маржи - маржа шамасы
размер минимальный - ең аз мөлшер, ең аз шама
размер монеты, при годный для торгового автомата 

- сауда автоматына жарамды мəнет мөлшері
размер надбавки по репортным операциям - репорт-
тық операциялар бойынша үстеме мөлшері

размер налога - салық мөлшері
размер наценки - үстеме баға мөлшері
размер неустойки - айыпақы мөлшері
размер номинальный - атаулы мөлшер
размер нормативный - нормативті мөлшер
размер облагаемого импорта - салық салынатын им-
порт мөлшері 

размер облагаемого оборота - салық салынатын айна-
лым мөлшері

размер оборота - айналым мөлшері
размер операций - операциялар мөлшері
размер ответственности страховщика - сақ тан ды-
ру шы жауапкершілігінің көлемі (сақ тандырылған 
қауіп-қатер салдарынан залал пайда болған жағ дай-
да сақтанушы сақтандырушыдан алатын сома)

размер пенсий - зейнетақы мөлшері
размер пенсионных выплат - зейнетақы тө лем дерінің 
мөлшері

размер платежа - төлем мөлшері
размер позиции, при ко тором требуется предостав-
ление отчетности - есептілік (есеп-қисап) беру та-
лап етілетін жайғасым мөл ше рі

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 процентной ставки по репортным сделкам 
- репорттық мəмілелер бойынша па йыз дық мөл шер-
ле ме нің көлемі

размер расходов - шығыс мөлшері
размер резервного фонда - сақтық қордың мөлшері
размер роялти - роялти мөлшері
размер рынка - нарық мөлшері
размер сделки на Лондонской фондовой бирже, вы-
раженный чис лом проданных или купленных ак-
ций - Лондон қор бир жа сын да ғы мəміленің сатылған 
немесе сатып алын ған акциялардың санымен тұлға-
лан ған мөлшері

размер сделки с ценными бума гами - бағалы қағаз-
дар 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 сый лық ақы-
сы ның мөлшері

размер страховых возмещений - сақтандыру өтемінің 
мөлшері

размер страховых платежей - сақтандыру тө ле мі нің 
мөлшері

размер страховых сумм - сақтандыру сома сы ның 
мөлшері

размер таможенных пошлин - кеден ба жы ның 
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 өл шем дер
размеры округления курсов ценных бумаг - бағалы 
қағаздар бағамын дөңгелектеу мөл ше рі (АҚШ-та 1/8 
немесе 1/32 центке дейін)

размеры рынка - нарық мөлшерлері
размеры эмиссии - эмиссия мөлшерлері
разместить обеспечение по ссуде на хранение - несие 
бойынша қамтамасыз ету кепілін сақ тау ға қою

разметка - белгілеу, таңбалау
размещать - орналастыру 
размещать акции - акцияларды орналастыру
размещать акции среди держателей - акцияларды 
ұстаушылар арасында орналастыру

размещать заем - қарызды орналастыру 
размещать заказ через одного биржевого брокера с 
требованием расчета через другого - биржаның бір 
брокері арқылы есеп айырысу талап етілетін тапсы-
рысты екінші брокері арқылы орналастыру

размещать капитал - капиталды орналастыру
размещать облигации на рынке - облигацияларды 
нарықта орналастыру

размещать облигаци онный заем - обли га ция лық 
қарызды орналастыру

размещать ценные бумаги - бағалы қағаз дар ды орна-
ластыру

размещать чек в банке для последующего инкасси-
рования - кейіннен инкассолау үшін чекті банкіге 
орналастыру

размещение - орналастыру, тарату, жай ғас ты ру, орна-
ласым (1. жер-жерге бөлу, орналас тыру, тарату; 
2. бір нəрсені орналас ты ру тəртібі, жүйесі; 3. көп 
адамдардың ара сын да ғы бөлісу; 4. ашық ком па ния-
ның өз акцияларына жазылуға көпшілікті шақыру 
жолымен алғашқы шығарылымын тарату үдерісі; 
5. компанияның өз акцияларын белгілі бір заңи не 
жеке тұлғалар тобына сатуы)
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размещение акций - акцияларды орналастыру
разме щение акций за рубежом - акцияларды шетелде 
орналастыру

размещение акций путем открытой подписки - ак-
цияларды ашық жазылу жолымен орналастыру

размещение акций среди держателей - ак ция ларды 
ұстаушылар арасында орналастыру

размещение банковских капиталов - банк тер дің ка-
питалдарын орналастыру

размещение биржевое - биржалық жай ғас ты ру
размещение вкладов населения - халықтың салымын 
орналастыру

размещение выпуска - шығарылымды орналастыру
размещение выпуска еврооблигаций - еурооблига-
циялар шығарылымын орналастыру

размещение выпуска ценных бумаг - бағалы қағаздар 
шығарылымын орналастыру

размещение выпуска ценных бумаг на рынке - ба ға-
лы қағаздар шығарылымын нарыққа орналастыру

размещение государственных эмиссионных ценных 
бумаг - мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздарды 
орналастыру

размещение ев ронот группой банков-агентов - еуро-
нотаны агент-банктер тобының орналастыруы

размещение евронот одним банком-агентом - еуро-
нотаны бір агент-банктің орналастыруы

размещение долговых бумаг - борышқорлық қағаз-
дарды орналастыру

размещение евробондов - еуробондыларды орна-
ластыру

размещение займа - қарызды орналастыру
размещение займов компании - компанияның қарыз-
дарын орналастыру

размещение заказа - тапсырысты орналастыру
размещение заказов за границей - тапсырыс тарды 
шетелде орналастыру

размещение инвестиций на конкурсной основе - ин-
вестицияларды конкурстық негізде орналастыру

размещение капитала - капиталды орналас тыру
размещение контрактов - келісімшарттарды орна-
ластыру

размещение на внут реннем рынке - ішкі на рық та 
орналастыру

размещение на международном рынке капиталов - 
халықаралық капиталдар нарығында орналастыру

размещение новых акций компании вместе с пар-
тия ми старых акций, принадлежащих част ным 
инвесторам - компанияның жаңа акцияларын жеке-
ше инвесторларға тие сі лі ескі акциялардың топтама-
ларымен бірге орналастыру

размещение облигаций - облигацияларды орналас-
тыру

размещение облигационного займа - обли га ция лық 
қарызды орналастыру

размещение первого транша - алғашқы транш  ты ор-
наластыру

размещение под проценты - пайыз ке піл ді гі мен орна-
ластыру

размещение свободных средств - бос қара жат ты ор-
наластыру

размещение средств - қаражатты орналастыру 
размещение страхований - сақтандыруды орналасты-
ру (ірі не қауіпті тəуекелдерді көп те ген сақ тан ды-
ру шы лар арасында делдал арқылы сақ тан ды ру əдісі)

размещение страховых резервов - сақ тан ды ру сақтық 
қорларын орналастыру 

размещение транша - траншты орналастыру
размещение фиксированное - тіркелген орналасым
размещение ценных бумаг - бағалы қағаз дар ды орна-
ластыру, бағалы қағаздарды тарату

размещение ценных бумаг банками на ко мис си он-
ных началах - банктердің бағалы қа  ғаз  дар  ды комис-
сия лық негізде орналастыруы

размещение ценных бумаг через банки и брокеров 
- бағалы қағаздарды банктер мен бро кер лер арқылы 
орналастыру

размещение ценных бумаг через посредников - 
бағалы қағаздарды делдалдар арқылы орналастыру

размещение цен ных бумаг, котирующихся на рын-
ке - нарықта бағаланатын бағалы қа ғаз дар ды орна-
ластыру

размещение чека в банке для последующего инкас-
сирования - банктегі чекті кейіннен ин кассолауға 
орналастыру

размещение эмиссии акций - акциялар эмиссиясын 
орналастыру

размещен ные в данном банке - белгілі бір банкте ор-
наластыру

размещенный - орналастырылған 
размещенный заем - орналастырылған қарыз
размножение - көбейту 
размножение документа - құжатты көбейту
размораживание - ырықтандыру, оқшаулаудан алу
размораживание активов - активтерді ырық тан дыру, 
активтерді оқшаулаудан алу

размораживать - ырықтандыру, оқшаулаудан алу
разморожение - ырықтандыру, оқшаулаудан алу
разморожение авуаров - авуарларды ырық тан дыру, 
авуарларды оқшаулаудан алу

разница - айырма (тауарларда: фьючерстік саудада 
бір не бірнеше нарықтағы жет кі зі лу мерзіміндегі 
айырма; табысы тиянақты бағалы қағаздарда: 
1. құны бірдей, бірақ тө лем нің түсу мерзімі əртүрлі 
бағалы қа ғаз дар дың пайдалылығы арасындағы айыр-
ма; 2. төлемнің түсу мерзімі бірдей, бірақ құны əр-
түр лі бағалы қағаздардың пайдалылығы ара сын да ғы 
айырма; шетел валютасында: валюталарды айыр-
бас тау бағамының айырмасы; опциондарда: бір 
сы нып та ғы бағалы қағаздар шегіндегі сұраным мен 
ұсы  ным бойынша опциондар комбинациясы нə  ти -
же  сін де пайда болған сыйлықақыдағы не ба ға да ғы 
айырма)
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разница баттерфляй - баттерфляй айырмасы (күрделі 
опциондық стратегия, мұнда сұ ра ным бойынша екі 
опцион сатып алынып, орындалу мерзімі түрліше бір 
не бірнеше на рық тар да сатылады)

разница в валютных курсах - валюта ба ғам да рын-
дағы айырма

разница в доходах - табыстағы айырма
разница в доходности - табыстылықтағы айыр ма
разница в доходности раз личных типов ценных бу-
маг - түрлі тұрпаттағы бағалы қа ғаз дар табыс ты лы-
ғын да ғы айырма

разница в инфля ции - инфляциядағы айырма
разница в кас совых остатках - кассалық қал дық тар-
да ғы айырма

разница в оценке, возникающая при превращении 
од ного актива в другой - бір ак тив ті екішісіне ай-
налдыру кезінде туындайтын бағалардағы айырма

разница в процентной ставке - пайыздық мөл шер-
лемедегі айырма

разница в процентной ставке различных стран - 
əртүрлі елдердің пайыздық мөл шер ле ме ле рін дегі 
айырма

разница в ставках процента - пайыз мөл шер ле ме ле-
ріндегі 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 ше ге рі мін дегі 
айырма

раз ница в учетных ставках банков - банк тер дің 
есептік мөлшерлемелеріндегі айырма

разница в фьючерсной торговле - фьючерстік сауда-
дағы айырма

разница в ценах - бағадағы айырма
разница в ценах при взимании налога с оборота - 
айналым салығын өндіріп алу кезінде ба ғада болатын 
айырма

разница в цене и брокерском вознаграждении в рас-
чете на одну акцию между стандарт ной и нестан-
дартной сделками - бір акцияға шаққанда баға мен 
брокерлік сый ақы да стандарттық жəне бей стан дарт-
тық мə мі ле лер арасындағы айырма

разница горизонтальная - деңгейлес айырма 
(опционның түрлі мерзімде бірдей бағамен төленуі)

разница двойная - екі жақты айырма
разница джобберская - джобберлік айырма (сатып 
алушы мен сатушы бағасының ара сын да ғы айырма)

разница диагональная - қиғаш айырма (оп цион ның 
түрлі мерзімде əркелкі бағамен тө ле нуі)

разница курсовая - бағамдағы айырма, ба ғам дық 
айырма

разница максимальная - ең көп айырма
разница между активами и обязательствами банка 
с соответствующими сроками - тиіс ті мерзімдегі 
банк активтері мен мін дет те ме ле рі арасындағы 
айырма

разница между ак тивами и текущими обязатель-
ствами - активтер мен ағымдағы мін дет те мелер ара-
сын да ғы айырма

разница между бюджетными доходами и расходами - 
бюджеттік кіріс пен шығыс ара  сын да ғы айырма

разница между высшей и низшей ценой - жо ғары 
жəне төмен баға арасындағы айырма

разница между заем ным капиталом и при ви ле ги-
рован ными акциями - қарыз капиталы мен пұр сат-
ты акциялар арасындағы айырма

разница между курсами валют - валюталар баға мы-
ның арасындағы айырма

разница между курсами покупа телей и продавцов - 
сатып алушылар мен сату шы лар дың бағамдары ара-
сын дағы айырма

разница между курсом валюты по сделкам за на-
личный расчет и курсом валюты по срочным 
сделкам - қолма-қол есеп айырысылатын мəмілелер 
бойынша валюта бағамы мен мерзімді мəмілелер бо-
йынша валюта ба ға мы арасындағы айырма

разница между курсом конвер тируемой облигации 
и акции - айырбасталатын облигация мен акция 
бағамының арасындағы айырма

разница между лучшей ценой продавца и лучшей 
ценой покупателя по конкретному виду цен ных 
бумаг - бағалы қағаздардың нақты түрі бойынша 
сатушының тəуір ба ға сы мен сатып алушының тəуір 
бағасы ара сын да ғы айырма

разница между наличными платежами и поступле-
ниями - қолма-қол ақшалай төлемдер мен түсімдер 
арасындағы айырма

раз ница между наличными поступлени ями и пла-
тежами - нақты түсімдер мен төлемдер арасындағы 
айырма

разница между объявленным курсом акций при по-
глощении и текущим рыночным курсом - жұтылу 
кезінде акциялардың жа рия лан ған бағамы мен ағым-
дағы нарықтық ба ғам арасындағы айырма

разница между оптовой и розничной ценой - көтерме 
жəне бөлшек сауда бағасы ара сын да ғы айырма

раз ница между покупной и продажной ценой акции 
- акцияның сатып алу жəне сату ба ға сы арасындағы 
айырма

разница между процент ными ставками по актив-
ным и пас сивным операциям; процентная мар жа 
- актив жəне пассив операциялар бойынша пайыздық 
мөлшерлемелер ара сын дағы айырма

разница между процентными ставками по долго-
срочным и краткосрочным операци ям - ұзақ мер-
зім ді жəне қысқа мер зім ді операциялар бойынша 
пайыз дық мөл шер ле ме лер арасындағы айырма

разница между ры ночной стоимостью обеспечения 
и суммой кредита - қамтамасыз ету дің нарықтық 
құны мен кредит сомасы ара сын дағы айырма

разница между рыночной стоимостью обеспечения 
и суммой кредита, которую банк тре бует внести 
для защиты от риска - қам та ма сыз етудің нарықтық 
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құны мен банк қа тер ден қорғау үшін талап ететін 
кредит сомасы арасындағы айырма

разница между рыночной стоимостью ценных бумаг 
и поступлениями компании - ба  ға  лы қағаздардың 
нарықтық құны мен компания түсімінің арасындағы 
айырма

разница между средним курсом нового выпуска каз-
начейских векселей и нижним приемлемым кур-
сом на аукционе министерства финансов США - 
қазынашылық век сель дер дің жаңа шығарылымының 
орташа бағамы мен АҚШ қаржы министрлігінің 
аук  цио  нын  да ғы төмен қолайлы бағам ара сын да ғы 
айырма

разница между средними процентными ставками 
по активам и пассивам - активтер мен пассивтер 
бойынша орташа па йыз дық мөлшерлеме арасындағы 
айырма

разница между цена ми - бағалар арасындағы айырма
разница между ценами покупателя и продавца - 
сатып алушы мен сатушы бағасының ара сын да ғы 
айырма

разница между ценами предложения и спроса - 
ұсыныс пен сұраныс бағасының ара сын да ғы айырма

разница между ценами финансовых инструмен-
тов, позволя ющая проводить арбитражные опе-
рации - қаржы құралдарының ба ға сы арасындағы 
арбитраждық операцияларды жүргізуге мүмкіндік 
беретін айырма

разница между ценой по сделке на наличный то-
вар и ценой по сдел ке на срок - қол да бар тауарға 
жасалған мəміленің бағасы мен мерзімдік мəміле 
бойынша бағаның ара сын да ғы айырма

разница между ценой предложения новых ценных 
бумаг и ценой, которую заплатили эмитенту га-
ранты - жаңа бағалы қағаздар ұсынысының бағасы 
мен кепілгерлер эмитентке төлеген баға арасындағы 
айырма

разница между це ной, уплачиваемой гарантами 
эми тенту, и ценой предложения ценных бумаг ин-
весторам - кепілгерлер эмитентке төлейтін баға мен 
инвесторларға ба ға лы қағаздар ұсынысының ара сын-
да ғы айырма 

разница налоговая - салық айырмасы
разница относи тельно паритета - бара-бар лық қа 
қатысты айырма

разница положительная - оң айырма
разница при пе ресчете - қайта есептеу ке зін де гі 
айырма

разница стоимости - кұн айырмасы
разница страховая - сақтандыру айырмасы
разница тарифная - тарифтік айырма
разница цен - баға айырмасы
разновидности акций, различающиеся по статусу 

- акциялардың мəртебе бойынша ай рық ша ланатын 
алуан түрлілігі

разновидность счета - шоттың алуан түрлілігі
разногласие - алауыздық, келіспеушілік, пікір алалығы

разногласия в правительстве - үкіметтегі ке ліс пеу-
шілік

разнообразие экономическое - экономикалық алуан 
түрлілік

разнообразный - əртүрлі, түрлі-түрлі, алуан түрлі
разносить суммы по депозитным счетам - соманы 
депозиттік шоттарға жазып қою

разноска - тарату; үлестіру; таратып жазу (1. əр жерге 
жеткізу; 2. көп нəрсенің арасында бөлу; 3. жазып 
орналастыру, қай сы бір тəртіппен орналастыру)

разноска операций - операцияларды таратып жазу
разность - айырым, айырма, айырмашылық (1. салыс-
тырылатын екі шаманың сандық тұлғадағы айыр-
масы; 2. алуан түрлі заттар, құбылыстар)

разность демпинговая - демпингілік айырым
разность на льготном тарифе - жеңілдікті тарифтегі 
айырмашылық (жеңілдікті кеден бажын төлеу есе-
бінен алынған ұтыс)

разность стоимости - құн айырымы
разносчик - тасушы, таратушы, аралап сатушы
разносчик карточек - карточкаларды таратушы 

(үлестіруші)
разовая закупка - біржолғы сатып алу
разовая лицензия - бір жолғы лицензия
разовая сделка - бір жолғы мəміле
разовая ссуда - бір жолғы несие
разовая цена - бір жолғы баға
разовое изменение биржевой це ны - бир жа лық 
бағаның бір жолғы өзгерісі

разовое комис сионное вознаграждение - бір жолғы 
комиссиялық сыйақы

разовое комиссионное вознаграждение брокеру при 
ликви дации срочной позиции - мерзімді жай ға сым-
ды жою кезінде брокерге берілетін бір жолғы ко мис-
сия лық сыйақы

разовое удостоверение - бір жолғы куəлік
разовые выплаты - бір жолғы төлемдер, бір жолғы 
төлемақы

разовые документы - бір жолғы құжаттар
разовые документы при бухгалтерском уче те - бух-
гал тер лік есептегі бір жолғы құ жат тар

разовые зачеты - бір жолғы есепке алу
разовые посетители биржи - биржаның бір жолғы 
келермендері

разовые налоги - бір жолғы салықтар
разовый аккреди тив - бір жолғы аккредитив
разовый доход - бір жолғы табыс
разовый комиссион ный сбор при продаже инве-
стору ак ций взаимного инвестиционного фонда 
- өзара қарыз инвестициялық қо ры ның акцияларын 
ин вес тор ға сату кезіндегі бір жолғы комиссиялық 
алым

разовый комиссионный сбор при реализации 
капиталовло жений во взаимный фонд - күрделі 
жұм са лым ды өзара қарыз қорына өткізу кезінде алы-
натын бір жолғы комиссиялық алым
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разовый компенсацион ный сбор, уплачиваемый 
инвестором при вложении капитала во взаимный 
фонд - капиталды өзара қарыз қорына салу кезінде 
инвесторға төленетін бір жолғы өтемақы алымы

разовый лицензионный платеж - бір жолғы лицен-
зия лық төлем 

разовый платеж - бір жолғы төлем
разовый сбор - бір жолғы алым
разорение - күйзелу, күйреу, талан-таражға түсу
разорение мелких инвесто ров из-за падения курсов 
на бирже - биржада бағамның құл ды рауы салдары-
нан ұсақ инвесторлардың жұ тауы

ра зориться - жұтау, қайыршылану
разочаровавшее капиталовложе ние - тү ңіл дір ген 
күрделі жұмсалым

разработка - талдама, талданым, əзірлеме, əзір ленім, 
əзірлеу, зерттеме, зерттелім, талдап жасау (1. бір де-
ңе ні кəдеге жарату үшін өң деу; 2. пайдалы қаз ба-
лар дың қазып алу, өн ді ру тəсілі, сондай-ақ осындай 
өн ді ру орны; 3. мұқият дайындау, жан-жақты 
зерттеу, егжей-тегжейлі пысықтау) 

разработка бюджета - бюджетті əзірлеу
разработка бюджетов сверху вниз - бюд жет тер ді 
жоғарыдан төмен қарай əзірлеу

разработка бюджетов снизу вверх - бюд жет тер ді 
төменнен жоғары қарай əзірлеу

разработка документации - кұжаттама əзірлеу
разработка закона - заң əзірлеу 
разработка законопроекта - заң жобасын əзірлеу
разработка заявочного документа - өтінім құжатын 
əзірлеу

разработка инновационная - инновациялық зерттеме
разработка кадастровых систем - кадастрлық 
жүйелер зерттемесі

разработка концепции - тұжырымдаманы əзірлеу
разработка мер - шаралар əзірлеу
разработка мероприятий - іс-шаралар əзірлеу
разработка метода - əдісті əзірлеу
разработка методики - əдістеме əзірлеу
разработка новых видов финансово-кредитных 
инструментов - қаржы-кредит құ рал да ры ның жаңа 
түр ле рін əзірлеу

разработка новых финансовых инструментов и 
операционных схем - жаңа қаржы құ рал дары мен 
операциялық тəсімдерді (сұл ба лар ды) əзірлеу

разработка нормативной базы - нормативтік базаны 
əзірлеу

разработка нормативов - нормативтерді əзірлеу
разработка плана - жоспарды əзірлеу
разработка плана и смет - жоспар мен сметаларды 
əзірлеу

разработка плана маркетинга сверху вниз - марке-
тинг жоспарын жоғарыдан төмен қарай əзірлеу

разработка плана маркетинга снизу вверх - марке-
тинг жоспарын төменнен жоғары қарай əзірлеу

разработка плана сверху вниз - жоспарды жо ға рыдан 
төмен қарай əзірлеу

разработка плана снизу вверх - жоспарды тө мен нен 
жоғары қарай əзірлеу

разработка программного обеспечения - бағдарла ма-
лық қамсыздандыруды əзірлеу

разработка программы - бағдарламаны əзірлеу
разработка проекта - жобаны əзірлеу
разработка проектной документации - жоба лық 
құжаттаманы əзірлеу

разработка системы управленческого учета - басқа-
ру шылық есеп жүйесін əзірлеу

разработка стратегии маркетинга - маркетинг стра-
тегиясын əзірлеу

разработка схемы социальных счетов - əлеу меттік 
шоттар тəсімін əзірлеу

разработка технологии - технологияны əзірлеу
разработчик - жасаушы, əзірлеуші
разработчик новых фи нансовых инструментов и 
операций - жаңа қаржы құралдары мен операциялар-
ды əзірлеуші

разработчик проекта - жоба əзірлеуші
разработчик системы - жүйе əзірлеуші
разработчики законопроекта - заң жобасын əзір леу-
шілер

разрезанные банкноты - тілінген банкноттар
разрешать выдачу кредита - кредит беруге рұқсат ету
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 кредит - кредитке рұқсат беру
разрешение на оплату - төлемақыға рұқсат
разрешение на перевод валюты - валютаны аударуға 
рұқсат

разрешение на по лучение ссуды - несие алу ға рұқсат
разрешение на финансирование - қар жы лан ды ру ға 
рұқсат

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 к выпуску акция - шығаруға рұқсат 
етілген акция

разрешенная коммерчес кому банку - ком мер ция лық 
банкіге рұқсат

разрешенная небанковская деятельность - рұқсат 
етілген бейбанктік қызмет

разрешенные законом инве стиции - заңда рұқсат 
етілген инвестициялар

разрешенные законом объекты для инвестирования 
- инвестициялау үшін заң рұқсат еткен объектілер
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разрешенные законом объекты для ин вес ти ро ва  ния 
банковского капитала - банк капиталын инвести-
циялау үшін заңмен рұқ сат етілген объектілер

разрешенные ин вестиции - рұқсат етілген инвести-
циялар (Ұлыбритания)

разрешенные к выпуску акции - шығаруға рұқсат 
етілген акциялар

разрешенный - рұқсат етілген
разрешенный актив - рұқсат етілген актив
разрешенный капитал - рұқсат етілген капитал
разрешенный к выпуску акционерный капитал - 
шығаруға рұқсат етілген ак цио нер лік капитал

разрешенный предел колебаний цен на бирже в 
течение дня - биржада бір күн бойына баға ауыт қуы-
ның рұқсат етілген шегі

разруха - күйзеліс, күйреу, қирау
разруха экономическая - экономикалық күйреу
разрешительное письмо - рұқсат хат
разрушение рынка - нарықтың күйреуі
разрыв - алшақтық, құлдырау, үзілу (1. банк опера-
циялары бойынша талаптар мен мін дет те ме лер 
мерзімінің сəйкес келмеуі; 2. жиын тық сұраным мен 
жиынтық ұсы ны ным арасындағы үйлесімсіздік)

разрыв в доходности - табыстылықтағы ал шақ тық
разрыв в сроках между активами и пассивами 

- активтер мен пассивтер арасындағы мер зім дегі 
алшақтық

разрыв в уровне цен - баға деңгейіндегі ал шақтық
разрыв в уровне экономического развития - эконо-
ми калық даму деңгейіндегі алшақтық

разрыв в це нах - бағадағы алшақтық
разрыв в ценах вслед ствие отсутствия сделок на 
рынке - нарықта мəміленің жоқтығы салдарынан 
бағадағы алшақтық

разрыв дефляционный - дефляциялық ал шақ тық
разрыв договора - шарттың үзілуі
разрыв инфляционный - инфляциялық ал шақ тық
разрыв котировок по купателя и продавца - сатып 
алушы мен сатушы белгілеген ба ға ның алшақтығы

разрыв курсов акций - акциялар бағамының құл ды-
рауы

разрыв между денежными доходами и их матери-
альным покрытием - ақшалай табыстар мен олар-
дың материалдық өтемінің ара сын дағы алшақтық

разрыв между курсами, предлагаемыми покупате-
лями и про давцами ценных бумаг - бағалы қағаз-
дар ды сатып алушылар мен сатушылар бағамының 
арасындағы алшақтық

разрыв между спросом и предложением - сұраныс 
пен ұсыныс арасындағы алшақтық

разрыв между цена ми - бағалар арасындағы алшақтық 
разрыв технологический - технологиялық алшақтық
разрыв финансовый - қаржылық құлдырау
разрыв экономических связей - эконо ми ка лық байла-
ныстардың үзілуі

разряд - разряд (1. санат: қайсыбір бел гі ле рі нің ор-
тақ ты ғы на қарай біріктірілген адам дар дың, зат-

тар дың, құбылыстардың тобы; 2. біліктілік дə ре-
же сі, ресми бекітілген ма ман дық деңгейі)

разряд налогообложения - салық салу разряды
разряд очередности - кезектілік разряды
разряд тарифный - тарифтік разряд
“разумная вера” - “парасатты сенім” (жаргон сөз: 
менеджментте - кəсіпорын бас шы  сы ның білімі 
мен тəжірибесін қарауындағы лар сенім ретінде 
қабылдайтын жағдай)

“разумная вера” в менеджменте - ме недж мент те гі 
“парасатты сенім”

разумный банковский надзор - орынды банк қада-
ғалауы 

рай налоговый - салық жұмағы (салық тө лем де-
рін азайту мақсатымен капиталды аударатын ел, 
оффшор лық орталық)

район “офф-шор” - “офф-шор” ауданы
район экономически отсталый - эко но ми ка лық жағы-
нан артта қалған аудан

район экономический - экономикалық аудан
район экономического бедствия - эконо ми ка лық апат 
ауданы

райтер - райтер (негізгі бағалы қағазды оп цион  ның 
уағдаласылған бағасымен сату не сатып алу мін дет-
те ме сін мойнына алған адам)

райтер опционный - опциондық райтер
райтс - райтс (бұрыннан бар акционерлерге не жа-
зылыскерлерге нарықтық бағадан төмен бағамен 
ұсы ны латын артықшылықты акциялар не облига-
циялар)

райффайзен-банк (касса) - райффайзен-банк (касса) 
(неміс тілді елдерде өз мүшелеріне жеңілдікті несие 
беретін шағын несие кооперативі)

ракурс - ракурс (негізгі борышқор несие бойынша өз 
міндеттемесін орындай алмайтын жағдайда не сие-
гер дің борышты кепілгерлердің төлеуін талап ету 
құқығы)

ралли - ралли (нарықтағы акция бағасының төмен де-
геннен кейін күрт көтерілуі)

рамбурс - рамбурс (1. берешекті үшінші тұлға арқылы 
төлеу; 2 .халықаралық саудада: сатып алынған 
тауар дың ақысын делдал банк арқылы төлеу)

рамбурсирование - рамбурстау (1. борышты, шы ғын-
ды өтеу; 2. вексель иесі үшін төлеу; 3. борышты 
үшінші адам арқылы өтеу)

рамбурсировать - рамбурстау
рамбурсная тратта - рамбурстық тратта
рамбурсный кредит - рамбурстық кредит
рамковый договор - шекті шарт, шеңберлі шарт 
рамочное соглашение - негіздемелік келісім
рамочный контракт - негіздемелік келісімшарт
ранг - ранг, дəреже, атақ (1. ипотекалық ке піл зат тар-
дың сыныпталу дəрежесі; 2. лауазымды тұлғаның 
маңыздылық деңгейінің көрсеткіші, шен; 3. сынып, 
разряд)

ранд Южно-Афри канской Республики - Оң түстік 
Африка Республикасының ранды
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ранд//рэнд - ранд//рэнд (Оңтүстік Африка Рес пуб ли-
ка сының ақша өлшемі, 100 центке тең)

ранее выданная ссуда - бұрынырақ берілген несие
ранжирование - саралау
ранжирование долгов - борыштарды саралау
ранжирование заклад ных - кепілхаттарды саралау
ранжирование инкассовых требований банков-кре-
диторов по времени и по сумме - несиегер банк тер-
дің инкассолық талаптарын уақыты мен сомасына 
қарай саралау

ранжирование кредито ров - несиегерлерді саралау
ранжирование кредито ров в случае банкротства 
фирмы - фирма банкротқа ұшы ра ған жағдайда 
несие герлерді саралау

ранжирование рынков - нарықтарды саралау 
раннер - раннер (операциялық залда жұ мыс істеу 
үшін биржа тіркеген, сенім жүк тел ген қызметші)

ран-офф - ран-офф (сақтандырушы жаңа сақ тан  ды ру 
шартына қол қоймайтын, бірақ оның мін дет те ме-
ле рі қол қойылған, əлі күші бар шартқа сəйкес күшін 
сақтайтын жағ дай да қолданылатын термин)

рантье - рантье (несиеге берілетін ақша капиталынан 
түскен табыспен күн көретін адамдар

раппе - раппе (Швейцария сантимі)
раритет - раритет (сирек кездесетін құнды зат)
расквитание - есеп айырысу, толық өтеу 
раскладочная система страхования - үлес тір ме 
сақ тан дыру жүйесі, сыбағалы сақтандыру жүйесі, 
(дүлей апат жəне жазатайым оқи ға басталғанда 
өзара көмек қағидатына не гіз дел ген бастапқы сақ-
тан дыру нысаны) 

раскладочные налоги - үлестірме салықтар
раскошелиться - қалтасы қағылу (борышты төлеу 
дегенді білдіретін жаргон сөз)

раскрашивание ленты - таспаны бояу (жаргон сөз: 
1. қайсыбір бағалы қағазбен сау да ның жандануы-
на байланысты, ол жайында табло таспасында 
ақпараттың тұрақты түр де берілуі; 2. қайсыбір 
бағалы қағазбен сауданы жандандыру үшін жалған 
опера ция ларды заңсыз жүргізу)

раскрутка - тарқатылма (жаргон сөз: 1. компания 
акция ларының бақылау пакеті үшін қолма-қол ақша 
төлеуді ұсыну; 2. компьютермен командалық бағ-
дар ла ма ны жүктеу тəсілі; 3. кеңінен жарнамалау-
ды, көпшілікке танымал етуді мақсат ететін іс-
шаралар жүйесі)

раскрытая информация на рынке ценных бумаг - 
бағалы қағаздар нарығындағы ашыл ған ақпарат

раскрытие - ашу‚ ашып көрсету (ком па ния лар дың күр-
делі жұмсалым туралы шешімге қа тыс ты бүкіл оң-
теріс ақпаратты ашып салуы)

раскрытие информации - ақпаратты ашу‚ ақ паратты 
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
распад единого мирового рынка - дүниежү зі лік 
бірыңғай нарықтың ыдырауы

расписание - кесте (бір нəрсенің жасалатын уақыты, 
жері жəне кезектілігі туралы мə лі мет тер берілетін 
кесте) 

расписание выплаты дивидендов - дивиденд төлеу 
кестесі

расписание выпуска ценных бумаг - бағалы қағаздар 
шығару кестесі

расписание расходное - шығыс кестесі
расписание тарифное - тарифтік кесте
расписание телефонных звон ков клиентам банка - 
банк клиенттеріне телефон шалу кес те сі 

расписание штатное - штат кестесі
расписка - қолхат (1. қол қойған адамның бір де  ңе ні 
алғанын не шарттың жасасылғанын куə лан ды ра-
тын құжат; 2.белгілі бір ұйым ның талап етуі бо-
йынша не белгілі бір күні бел гілі бір соманы төлеуге 
берген жазбаша уəдесі)

расписка арбитражная - төрелік сот қолхаты
расписка банка в получении денежных средств - 
банктің ақшалай қаражат алғаны жө нін дегі қолхаты

расписка банка в получении депозита - банктің депо-
зит алғаны жөніндегі қолхаты

расписка банка в получении ценностей на хранение 
- банктің құндылықтарды сақтауға алғаны жөніндегі 
қолхаты

расписка в выдаче наличнос ти - қолма-қол ақша бе-
руге қолхат

расписка в передаче права или имущества - құқы-
ғын немесе мүлкін табыстағаны жө нін де гі қолхат

расписка в получении - алғаны жөніндегі қолхат
расписка в получении акций - акцияларды ал ға ны 
жөніндегі қолхат

расписка в получении де нег - ақша алғаны жөніндегі 
қолхат

расписка в получении ссуды - несие алғаны жөнін-
дегі қолхат

расписка в получении суммы - сома алғаны жөнін-
дегі қолхат

расписка в по лучении ценностей на хранение - 
құндылықтарды сақтауға алғаны жөніндегі қолхат

расписка в предостав лении займа - қарыз берілгені 
жөніндегі қолхат

расписка в приеме на хранение - сақтауға қа был дан-
ға ны жөніндегі қолхат

расписка в приня тии ценностей на ответственное 
хра нение - құндылықтардың жа уап кер ші лік пен сақ-
тау ға қабылданғаны жө нін де гі қолхат

расписка депозитарная - депозитарлық қолхат
расписка депозитная - депозиттік қолхат
расписка долговая - борыштық қолхат, бо рыш қор лық 
қолхат
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расписка должника - борышқордың қолхаты
расписка истца - талапкердің қолхаты
рас писка кредитора в получении испол нения обя-
зательства - несиегердің мін дет те ме ні орындауға 
алғаны жөніндегі қолхаты

расписка ломбардная - ломбардтық қолхат
расписка на акции - акцияларға берілген қолхат
расписка на право распоряже ния - өкім құ қы ғы на 
берілген қолхат

расписка на принятие вклада - салымды қа был дауға 
берілген қолхат

расписка о взносе депозита - депозит жарнасы туралы 
қолхат

расписка о получении ак ций при их продаже - 
акция лардың сату кезінде алынғаны туралы қолхат 

расписка о принятии заявки - өтінімді қа был дағаны 
туралы қолхат

расписка о принятии на хранение - сақтауға қабыл-
да ғаны туралы қолхат

расписка о частичном получении - ішінара алғаны 
туралы қолхат

расписка об уп лате долга - борыштың төлен гені тура-
лы қолхат

расписка платежная - төлемдік қолхат
расписка, подлежащая оплате - төленуге тиіс қолхат
рас писка с магнитным индоссаментом - маг нитті 
индоссаменті бар қолхат

распи ски, подтверждающие частичную оплату - 
ішінара төлемақыны қуаттайтын қол хат тар

расписка трастовая - сенімгерлік қолхат
расписки при подписных операциях на фондиро-
ванный долг - қорландырылған бо рыш қа жазылу 
операциялары кезіндегі қолхат

расплата - 1) төлеу, төлеп құтылу, есеп айырысу; 
2) жаза, зауал

расплата по долго вым обязательствам - бо рыш-
керлік міндеттемелер бойынша төлеп құтылу

расплата наличными - қолма-қол ақшалай есеп 
айырысу

расплата по счету - шот бойынша есеп айырысу
расплата с долгами - борышты төлеп құтылу
расплата с кредиторами - несиегерлермен есеп 
айырысу

расплата с помощью кредитной карточки - кредит-
тік карточка арқылы есеп айырысу

расплатиться с долгом - борышпен есеп айы рысу
расплатиться сполна - түгел төлеп құтылу
расплачиваться по счету - шот бойынша тө леп 
құтылу

расплачивать ся с кредиторами - несиегерлермен 
есеп айырысу

рас познавание знаков, нанесенных магнитными 
чернилами - магнитті сиямен жа зыл ған белгілерді 
тану (банктердегі чектерді автоматты түрде өң-
деу кезінде)

располагаемый доход - қолда бар табыс, ие лік тегі 
табыс

располагаемый чистый доход - дəргейдегі таза табыс, 
қолдағы таза табыс

располагающий большой наличностью - көп қолма-
қол ақшаны иеленуші

располагающий значительными денежными сред-
ствами для успешного ведения дела - істі ойда-
ғы дай жүргізу үшін едəуір ақ ша лай қаражатты 
иеленуші

расположение кре диторов в порядке очередности 
- несиегерлердің кезектілік тəртібімен орналасуы 
(жайғасуы)

расположен ный в другом городе - басқа қа ла да 
орналасқан

распорядители кредитов - кредиттің өкім гер ле рі, 
кредитке өкім жүргізушілер

распорядитель - өкімгер, өкім жүргізуші, иеленуші 
(1. ұйымдастырушы, басқарушы; 2. өсиет қал дыр-
ма ған қайтыс болған адам ның активтері мен мін-
дет темелерін сақ тау жəне бөлу үшін соттың ше ші-
мі мен жа уап кер шілік жүктелген адам немесе ұйым)

распорядитель бюджетных ассигнований - бюджет-
тен бөлінген қаражатқа өкім жүр гі зу ші

распорядитель кредита - несиені иеленуші (бюд-
жеттен бөлінген қаржыны билеу құ қы ғы берілген 
мемлекеттік мекеме, ұйым басшысы)

распорядительные методы управления - бас қарудың 
өкімгерлік əдістері

распорядительные поло жения - өкімгерлік ережелер
распорядительный до кумент - өкімгерлік құжат
распоряди тельный индоссамент - өкімгерлік индос-
самент

распорядительный листок - өкімгерлік парақ (өкім 
жазылған парақ)

распорядительство - өкімшілік, өкімгершілік 
(басқарушының, өкімгерлердің бұйрықтар мен өкім-
дер ге негізделген өкім жүргізу, əмір беру əдістері)

распорядок - тəртіп
распорядок дня - күн тəртібі
распоряжение вкладом - салымға өкім жүргізу, са-
лымды иелену

распоряжение дебетовать счет в бухгалтерском 
учете банка - банктің бухгалтерлік есебінде шотты 
дебеттеу жөніндегі өкім

распоряжение - өкім, өкімхат, ұйғарым, билеу, иелену 
(затты меншіктенушінің сатып алу-сату, жеткізу, 
сыйға тарту, т.б. сияқты өкім жүр гі зу мə мі ле лер 
жасасу жолымен осы затты эко но ми ка лық ай на-
лым ға қо суы на мүмкіндік беретін өкі лет тік тер дің 
бірі; 2. заңнан туындайтын актілердің бір түрі: 
бас қа ру органының өз құзыреті шегінде шы  ғар  ған, 
ар нал ған жеке жəне заңды тұлғалар үшін мін дет ті-
лік күші бар өктем актісі)

распоряжение администрации - əкімшілік өкімі
распоряжение брокеру - делдалға берілетін өкім
распоряжение брокеру в менеджменте - менеджмент-
тегі делдалға берілетін өкім



720РАС-РАС

распоряжение брокеру о немедленной реализации - 
дереу өткізу туралы делдалға берілетін өкім

распоряжение брокеру при изменении цен - баға 
өзгергенде делдалға берілетін өкім

распоряжение в менеджменте - менедж мент тегі өкім 
распоряжение документами - құжаттарға ие лік ету
распоряжение завещательное - өсиетнамалық өкім, 
өсиетхаттық өкім

распоряжение залоговое - кепілзаттық өкім
распоряжение клиента брокеру - тап сы рыс кер дің 
делдалға өкімі

распоряжение кредитовать счет в бухгалтерском 
учете банка - банктің бухгалтерлік есебінде шотты 
кредиттеу жөніндегі өкім

распоряжение купить - сатып алу жөніндегі өкім
распоряжение налогового органа о приостановле-
нии расходных операций по банковским счетам - 
салық органының банк шо тын да ғы шығыс операция-
ларын тоқтата тұру туралы өкімі

распоряжение о бан кротстве - банкроттық туралы 
өкім

распоряжение о без опасном хранении ценностей 
клиен та в банке - клиенттің құн ды лық та рын 
банкіде қауіпсіз сақтау туралы өкім

распоряже ние о международных платежах - халық-
ара лық 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 - қаржы-
лай қамтамасыз ету туралы өкім

распоряжение об авизовании - авизолау туралы өкім
распоряжение об оплате - төлеу туралы өкім
распоряжение об открытии аккредитива - аккреди-
тив ашу туралы өкім

распоряжение передаточное - табыстама өкім
распоряжение регистратору ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды тіркеушіге берілетін өкім

распоряжение чекодателя - чек берушінің өкімі
распоряжение судебное - сот өкімі
распоряжение финансами - қаржыға иелік ету
распоряжение-стоп - тоқтатым-өкім
распоряжения административные - əкім ші лік 
өкімдер

распоряжения подробные - егжей-егжейлі өкімдер
распоряжения правительственные - үкі мет тік 
өкімдер

распоряжения прямые - тікелей өкімдер
распоряжения Совета управляющих Федеральной 
резервной системы США - АҚШ-тың Федералдық 
сақтық қор жүйесінің бас қа ру шы лар Кеңесінің 
өкімдері

распоряжения устные - ауызша өкімдер
распределение - бөлу, бөліс, бөлініс, үлес ті ру, үлес-
ті рім, тарату (1. өнімді ақыр ғы тұ ты ну шы ға жет-
кі зу мен жəне өн ді ру ші мен байланысты шешімдер 

мен əре кет тер дің жиынтығы; 2. ұйымның таза 
пайдасын шоттар бойынша бөлу; 3. қарызгердің бір 
несиегерден алынған бірнеше несиені өтеу шотына 
тө ле не тін қаражатты бөлуі)

распределение акти вов 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 натураль ной форме - заттай нысан-
да бөлу

распределение в портфеле - қоржындағыны бөлу 
распределение валютных рисков - валюта лық қатер-
лерді бөлу 

распределение валютных рисков в случае измене-
ния курса - бағам өзгерген жағдайда валюталық қа-
тер  лер ді бөлу 

распределение ва люты - валютаны бөлу
распределение во времени денежных потоков - ақша 
ағынын уақыт бойынша бөлу 

распределение государственных ресурсов - мемле-
кет тік ресурстарды үлестіру

распределение дивидендов - дивидендтерді бөлу, 
дивидендтерді үлестіру

распределение должностных обязанностей - лауа-
зым дық міндеттерді бөлісу

распределение доходов - кірісті бөлу
распределение доходов и расходов бюджета по квар-
талам - бюджеттің кірісі мен шы ғы сын тоқсандарға 
бөлу

распределение доходов между бюджетами - кірісті 
бюджеттер арасында бөлу

распределение дохода от прироста капитала - капи-
тал дың өсімінен алынған табысты бөлу

распределение ежедневное - күн сайын бөлу
распределение заданий - тапсырмаларды бөлу
распределение займа по за явкам - қарызды өтінімдер 
бойынша бөлу

распределение затрат - шығынды үлестіру
распределение имущества - мүлікті бөлу
распределение инвестиций - инвестицияларды 
үлестіру 

распределение инвестиционного портфеля между 
разными финансовыми инструмен тами - инвес ти-
ция лық қоржынды түрлі қаржы құралдары бойынша 
бөлу

распределе ние иностранной валюты - шетел валюта-
сын бөлу

распределение капи тала - капиталды бөлу, капиталды 
үлестіру

распределение капиталовложений - күрделі қаржы 
жұмсалымын үлестіру

распределение квот - үлестемелерді бөлу
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распределение квоты между импортерами путем 
аукциона - үлестемені аукцион ар қы лы импортшы-
лар арасында бөлу

распределение кредита - кредитті үлестіру 
распределение кредита по степени риска - кредитті 
тəуекелдік дəрежесіне қарай бөлу

распределение материальных благ - ма те риал дық 
игіліктерді бөлу

распределение накладных расходов - үстеме шығыс-
тарды бөлу

распределение накоп ленных средств - жи нақ тал ған 
қаражатты бөлу

распределение наличных денег - қолма-қол ақшаны 
бөлу

распределение налогового бремени - салық ауырт па-
лығын бөлу

распределение национального дохода - ұлт тық 
табыс ты үлестіру

распределение нот по срокам - ноталарды мерзім бо-
йынша бөлу

распределение общих издержек - жалпы шы ғын ды 
үлестіру

распределение обязанностей - міндеттерді бөлу
распределение оптимальное - оңтайлы бөлу
распределение отклонений издержек - шығынның 
ауытқуын бөлісу

распределение пенсий - зейнетақыны үлес ті ру
распределение плановое - жоспарлы бөлу
распределение платежей - төлемдерді бөлу
распределение по валюте - валюта бойынша бөлу
распределение по видам валют - валюта лар дың түр-
лері бойынша бөлу

распределе ние по достоинству купюр - купюраларды 
құнына қарай бөлу

распределение по карточкам - карточкалар бойынша 
бөлу

распределение по категориям - санаттар бо йынша 
бөлу

распределе ние по нарицательной стоимости - көр се-
тулі құнына қарай бөлу

распределение полномочий - өкілеттіктерді бөлу
распределение портфеля ценных бумаг - ба ға лы 
қағаздар қоржынын бөлу

распределение потребителей - тұтынушы лар ды бөлу
распределение поэтапное - кезең-кезеңмен бөлу
распределение предварительное - алдын ала бөлу
распределение прибыли - пайданы үлестіру
распределение прибыли ком пании на дивиденды - 
компанияның пайдасын дивидендтерге бөлу

распределение приоритетов - басымдық тар ды бөлу
распределение пропорциональное - үй ле сім ді түрде 
бөлу

распределение процентное - пайыздық бөлу
распределение процентов по облигациям - облига-
циялар бойынша пайызды бөлу

распределение работы - жұмысты бөлісу
распределение рабочей силы - жұмыс күшін бөлу

распределение равномерное - тең мөлшерде бөлісу
распределение расходов - шығысты бөлу
распределение расходов между бюджетами - шығыс-
ты бюджеттер арасында бөлу

распределение расходов по арбитражу - шы ғыс ты 
арбитраж бойынша бөлу

распределение расходов по заработной плате - шы-
ғыс ты жалақы бойынша бөлу

распределение расходов по статьям - шығыс ты бап-
тар бойынша бөлу

распределение резервного фонда - сақтық қор ды бөлу
распределение резервов - сақтық қаражатты бөлу
распределение ресурсов - ресурстарды бөлу, сақтаулы 
қорларды бөлу 

распределение риска - тəуекелді (қатерді) бөлу
распределение сбыта - өткізімді бөлісу
распределение сбыта на правах исключительности 

- өткізуді айрықшалық құ қы ғы мен бөлу
распределение селективное - іріктемелі үлес тірім
рас пределение сертификатных счетов по сро кам 
выплаты средств - сертификаттық шоттарды қа ра-
жат тың төлену мерзімі бойынша бөлу

распределение собственности - меншікті бөлу
распределение совокупного дохода - жиын тық табыс-
ты бөлу

распределение специальных прав заимствования - 
арнаулы өзара қарыз құқықтарын бөлісу 

распределение справедливое - əділ бөлу
распределение спроса - сұранысты бөлу
распределение средств - қаражатты бөлу
распределение средств инвестиционных фондов - 
инвестициялық қорлар қаражатын бөлу

распределение средств от торгов - сауда-сат тық тан 
түскен қаражатты бөлу

распределение срока амортизации - амортизация 
мерзімін бөлу, тозымпұл мерзімін бөлу

распределение сро ков платежа - төлем мер зі мін бөлу
распределение ссуд - несиені үлестіру
распределение ссуд по срокам - несиені мер зім бо-
йынша бөлу

распределение статистическое - ста тис ти ка лық бөлу
распределение стоимости - құнды бөлу
распределение сумм платежей - төлем сомасын бөлу
распределение товара - тауарды бөлу (тауарды тұ-
ты ну шы сатып ала алатын жерлерге жеткізу 
үдерісі)

распределение убытков - залалды бөлу
распределение фи нансовых средств - қаржы қара жа-
тын бөлу

распределение условное - шартты үлестірім
распределение услуг - көрсетілетін қыз мет тер ді бөлу
распределение фонда заработной платы - жалақы 
қорын бөлу

распределение функций управления - бас қа ру атқа-
рым дарын бөлісу, басқару бернелерін бөлісу

распределение функциональное - ат қа рым дық бөлу
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распределение ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар ды 
бөлу

распреде ление ценных бумаг в полном или частич-
ном объеме заявок - бағалы қа ғаз дар ды өтінімдердің 
толық немесе ішінара кө ле мін де бөлу

распределенная доля - бөлінген үлес
распределенная при быль - бөлінген пайда
распределенные акции - бөлінген акциялар
распределенный риск - бөлінген тəуекел, бөлінген 
қатер

распределитель кредита - несиені бөлуші
распределительная функция налога - са лық тың 
үлестірушілік атқарымы

распределительная функция цены - бағаның 
үлестірушілік атқарымы

распределительные счета - үлестіргіш шоттар
распределительные счета по периодам - ке зең дер бо-
йынша үлестіргіш шоттар

распределительный центр - бөлу орталығы, үлестіру 
орталығы

распределяемая прибыль - үлестірмелі пайда
распределять - бөлу
распределять акции - акцияларды бөлу
распределять диви денд - дивидендті бөлу
распределять кредиты - кредитті бөлу
распределять риск - тəуекелді (қатерді) бөлу
распределять среди акционеров принадлежащие 
компании акции другой компании - компанияға 
тиесілі басқа компанияның акцияларын акционерлер 
арасында бөлу

распро давать - көтере сату
распродавать акции - акцияларды көтере сату
распродавать акции на бирже - акцияларды биржада 
көтере сату

распродавать ценные бумаги из опасения снижения 
курса - бағамның төмендеуінен қауіптеніп бағалы 
қағаздарды көтере сату

распродажа - көтере сату, жаппай сату, то ла йым сату, 
түгел сату, сатылым (бар лық қал дық тар ды, бүкіл 
мүлікті ұйым дас ты рыл ған түрде түгелдей сату)

распродажа активов - активтерді жаппай сату
распродажа акций - акцияларды көтере сату
распродажа акций в убы ток - акцияларды залалмен 
көтере сату

распродажа акций по бросовым ценам - акцияларды 
арзан баға бойынша жаппай сату

распродажа акций по бросо вым ценам, распродажа 
акций в убы ток - акцияларды ар зан қол бағамен 
көтере сату

распродажа акций по низкому курсу - акцияларды 
төмен бағаммен сату

распродажа акций по низкому курсу в периоды бир-
жевой паники - биржалық үрей кезінде акцияларды 
төмен бағаммен сату

распродажа выпуска цен ных бумаг завершена - 
бағалы қағаздар шығарылымын көтере сату аяқталды

распро дажа золотого запаса Международно го ва-
лютного фонда и США - Халықаралық валюта қоры 
мен АҚШ-тың босалқы алтын қорының толайым 
сатылуы

распродажа имущества - мүлікті жаппай сату рас-
продажа особым отделом биржи ценных бумаг, 
которые были приобретены, но не могут быть 
оп лачены - биржаның ерекше бөлімінің сатып алын-
ған, бірақ төлене алмайтын бағалы қағаздарды кө те-
ре сатуы (Ұлыбритания)

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
распроданный инвесторам - инвесторларға көтере 
сатылған (қарызхат туралы)

распроданный рынок - сатылып кеткен базар 
(шарттық тарату не шектеу ұсы ныс та ры ның 
салдарынан белгілі бір тауар бойынша фьючерстік 
келісімшарттар не өтеу ау қы мы қолда жоқ екенін 
білдіретін тауар на ры ғы термині)

распространение - тарату (1. көбейту, не ғұр лым 
ауқымды ету; 2. бірдеңенің шеңберін ке ңей ту; 
3. көпшілік үшін танымал, қол жетерлік ету)

распространение документов - құжаттарды тарату
распространение информации - ақпарат тарату
распространение облигаций - облигациялар тарату
распространитель - таратушы
распространитель акций - акцияларды таратушы
распространитель информации о ценных бумагах - 
бағалы қағаздар туралы ақпаратты таратушы

распространять акции - акцияларды тарату
распускать консор циум - консорциумды таратып 
жіберу

распускать парламент - парламентті тарату
распыление инвестиций - инвестицияларды шашы-
рату

распыление капитала - капиталды шашырату
распыление капиталовложении - күрделі жұмса лым-
ды шашырату

рассеивание - сейілту, шашырату (шығасы қатерін 
азайтуға бағытталған күрделі жұмсалым саясаты, 
инвестицияны күрделі жұмсалымның түрлі салала-
рына бағыттау)

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
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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 ту-
ралы істі қарау

рассмотрение дела о нарушении таможенных пра-
вил - кеден ережелерінің бұзылғаны туралы істі 
қарау

рассмотрение документа - құжатты қарау
рассмотрение документов для назначения пенсий - 
зейнетақы тағайындау үшін құ жат тар ды қарау

рассмотрение документов для назначения пособий - 
жəрдемақы тағайындау үшін құ жат тар ды қарау

рассмотрение жалобы налогоплательщика - салық 
төлеушінің шағымын қарау

рассмотрение заявки - өтінімді қарау
рассмотрение иска - талапты (куынымды) қарау
рассмотрение претензии - кінəрат-талапты қарау
рассмотрение спора - дауды қарау
рассмотрение спора в третейском суде - дауды ара-
лық сотта қарау

рассмотрение судебное - сот қарауы
рассмотрение трудовых конфликтов в арбитражном 
порядке - еңбек дауларын төрелік сот тəртібімен 
қарау

рассредоточивать владение акциями - ак ция ларды 
иеленуді бытырату

рассрочка - бөліп-бөліп төлеу, бөліктеп төлеу, мəу лет-
тік төлеу, мерзімін ұзарту, мұрсат, мұрсатана (борыш-
ты бөліктеп төлеу)

рассрочка в платеже премии - сыйлықақы төлемін-
де гі мəулеттік төлеу, сыйлық ақы тө ле міндегі 
мұрсатана 

рассрочка платежей - төлемді мəулеттік тө леу, 
төлемді бөліктеп төлеу, төлем мұр сатана сы

рассрочка уплаты налогов - салықты мəу лет тік төлеу, 
салықты бөліктеп төлеу, салық төлеу мұрсатанасы

рассрочка уплаты таможенных платежей - кеден 
төлемдерін мəулеттік төлеу, кеден тө лемдерін бө лік-
теп төлеу, кеден төлемдерін төлеу мұрсатанасы

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

расстановка - орналастыру
расстановка кадров - кадрларды орналастыру 

(жұмыстарға талдау жасау, қыз мет кер лер дің бі лік-
ті лі гі не қойылатын талаптар негізінде қыз мет кер-
лер ді сандық, өндірістік, уақытша жəне біліктілік 
тұрғысынан белгілі бір тапсырмаларға бекіту)

расстановка кадров управления - басқару кадрларын 
орналастыру

расстройство - қожырау, берекесі кету
расстройство финансовой системы - қаржы жүйесі-
нің қожырауы

рассуждение - пайымдама
рассчитаться - есептесу

рассчитывание по курсу - бағам бойынша есептеу
рассчи тывать на финансовую поддержку - қар жы лай 
қолдауға үміт арту

рассчитываться - есеп айырысу 
рассчитываться налич ными - қолма-қол ақ ша лай 
есептесу

рассчи тываться по рыночной операции - на рықтық 
операциялар бойынша есептесу

рассчитываться цен ными бумагами - бағалы қағаз-
дармен есептесу

рассылка выписок из банковского счета - банк шо-
тынан көшірімдерді жан-жаққа жө нел ту

растворение - сұйылу, сұйылту (жаргон сөз: акцио нер-
лік капиталдың көбеюі салдарынан ак цио нер лер дің 
таза табысты бөлуге үлестік қа ты суы ның азаюы)

растворение акционерного капитала - ак цио нерлік 
капиталдың сұйылуы (компания ак ти вінің құны мен 
табыстылығы артпаса да оның акциялары санының 
көбейтілуі)

растворение доходов - кірісті сұйылту (ком па ния ның 
өзінің акционерлік капиталын кө бей ту жөніндегі 
шешімі, мұнда табыс акцияға шаққанда азаяды)

растворение контроля - бақылауды сұйылту (компа-
ния өзінің акционерлік капиталын көбейтуге ты рыс-
қан да, акционердің өзінің компанияға салған капита-
лын көбейткісі келмеуі)

расторгать сделку - мəмілені бұзу
расторгнуть - бұзу
расторжение - бұзу, айыру (шартқа қа ты су шы та рап-
тың оны орындаудан бас тарту жəне өзінің шарт 
жасасылғанға дейінгі жағ дайын қалпына келтіру 
құқығы)

расторжение договора - шартты бұзу
расторжение договора страхования - сақ тан дыру 
шартын бұзу 

расторжение контракта - келісімшартты бұзу
расторжение соглашения - келісімді бұзу
расточитель - ысырапқор
расточительность - ысырапшылық, ысы рап қор лық 

(1. бірдеңені қажеттен тыс, орын  сыз жұмсау; 
2. аудиторлық тексеру ке  зін  де қа ражаттың көп 
мөлшерде орынсыз, тиім сіз, рəсуə жұмсалғанын 
білдіретін ау ди тор лық термин)

расточительство - ысырапқорлық
растранжиривание - талапайға салу
растранжиривание ресурсов - ресурстарды талапайға 
салу

растранжиривание средств - қаражатты та ла пай ға 
салу

растрата - ысырап
растрата богатства - байлықты ысырап ету
растрата денежных средств - ақшалай қара жат ты 
ысырап ету

растрата имуществ - мүлікті ысырап ету
растрата материальных ценностей - ма те риал дық 
құндылықтарды ысырап ету

растрачивать деньги - ақшаны ысырап ету
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растрачивать сбережения - жинақ ақшаны ысырап 
ету

растущая ставка - өсе түскен мөлшерлеме
растущая цена - өсе түскен баға
растущая экономика - өскелең экономика
растущий долг - өсе түскен борыш
растущий курс дол лара - доллардың өсе түс кен 
бағамы

растущий рынок - өсе түскен нарық
расхваливать ценность акций - акциялардың құн ды-
лы ғын мақтау

расход(ы) - шығыс, шығын (1. жұмсалған, ұс  тал  ған 
шығын; 2. пайда алу мақсатымен жүр  гі  зіл ген ша руа-
шы лық қызмет барысында кə сіп орын қа ра жа ты ның 
азаюы немесе мін  дет те ме ле рінің көбеюі; 3. белгілі 
бір мақ  сат үшін тұтыну, шығындану; 4. бизнес үшін 
шұғыл игілікке айналатын нəрсені тө леу, ол шоттар 
дебетінде көрсетіліп, пайда мен залалдың ағым да ғы 
шотына жат қы зы ла ды)

расход денег - ақша шығысы, ақша жұмсау
расход завышенный - асырып көрсетілген шығыс, 
көтеріңкі шығыс

расход заниженный - кемітілген шығыс, кемітіңкі 
шығыс

расход запасов - қорлардың шығысы, қор лар ды 
жұмсау

расход и приход - шығыс пен кіріс 
расход иностранной валюты - шетелдік валютаның 
шығысы

расход капитала - капитал шығысы
расход материала - материал шығысы
расход, предусмотренный сметой - сметада қарасты-
рылған шығыс

расходная карточка - шығыс карточкасы 
расходная касса - шығыс кассасы
расходная смета - шығыс сметасы
расходная фор ма - шығыс нысаны
расходная часть бюджета - бюджеттің шығыс бөлігі
расходная часть государственного бюджета - мемле-
кеттік бюджеттің шығыс бөлігі

расходные статьи государственного бюджета - мем-
ле кеттік бюджеттің шығыс баптары 

расходный баланс - шығыс теңгерімі
расходный бухгалтерский ордер - бухгал тер лік 
шығыс ордері

расходный кассовый ордер - кассалық шығыс ордері
расходный фонд - шығыс қоры
расходование - шығын жұмсау, шығындану
расходование бюджетных средств - бюд жет тік 
қаражатты жұмсау

расходование денег - ақша жұмсау
расходование золото го запаса - алтынның босалқы 
қорын жұмсау

расходование капитала - капиталды жұмсау
расходование накоплений - қорланымды жұмсау 

(ақшалай қаражаттың ауыспалы айналымының 
макроэкономикалық үлгісі)

расходование накопленных сбережений - жиналған 
қаржыны жұмсау

расходование сбережений - жинақ ақшаны жұмсау
расходова ние стерлинговых авуаров - стер лин гілік 
авуарларды жұмсау

расходовать денеж ные средства - ақшалай қаражатты 
жұмсау

расходы авансированные - авансыланған шығыс
расходы административно-управленческие - əкім ші-
лік-басқарушылық шығыс

расходы административные - əкімшілік шығыс
расходы амортизационные - амортизациялық шығыс
расходы арбитражные - арбитраждық шығыс
расходы банка - банк шығысы
расходы банка трудовых сбережений и кредитова-
ния населения - банктің еңбек жинақ ақша жəне 
халыққа несие беру шығысы

расходы банка, не связанные с выплатой процентов 
- банктің пайыз төлеумен байланысты емес шығысы

расходы бескредитные - несиесіз шығыс
расходы биржевые - биржалық шығыс
расходы брокерские - делдалдық шығыс
расходы будущих периодов - алдағы ке зең дер ге жат-
қы зы ла тын шығыс, болашақ ке зең дер ге жат қы зы ла-
тын шығыс 

расходы бюджета - бюджет шығысы
расходы в ме стной валюте - жергілікті валюта түрін-
дегі шығыс

расходы валюты (валютные) - валюта шығысы
расходы внебюджетные - бюджеттен тыс шығыс
расходы годовые - жылдық шығыс
расходы государственного бюджета - мемле кет тік 
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 - капитал дан ды рылған 
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, которые уже понесены, но еще не оплаче-
ны - жұмсалып қойған, бірақ əлі төленбеген шығыс

расходы ликвидационные - тарату шығысы, жою 
шығысы (ұйым қызметінің қайсыбір бөлігін та ра ту-
ға байланысты жұмсалатын шығын)

расходы на администрацию - əкімшілікке жұмсалған 
шығыс

расходы на ведение судебных дел - сотты істерді жүр-
гізуге жұмсалған шығыс
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расходы на восстановле ние - қалпына келтіруге жұм-
салатын шығыс

расходы на выдачу ссуды - несие беруге жұм салатын 
шығыс 

расходы на выплату процентов - пайыз тө леу ге жұм-
салатын шығыс

расходы на занятие помеще ния - үй-жайды ұстауға 
жұмсалатын шығыс

расходы на заработную плату - жалақыға жұм салған 
шығыс

расходы на заработную плату персонала - қыз мет-
кер лер құрамының жалақысына жұм сал ған шығыс

расходы на инкас сирование - инкассолауға жұм сал-
ған шығыс

расходы на конечное потребление - түп кі лік ті тұты-
ну ға жұмсалатын шығыс

расходы на конечное потребление государственных 
учреждений - мемлекеттік ме ке ме лер дің түпкілікті 
тұтынуға жұмсалатын шығысы

расходы на личное потребление - жеке ба сы лық тұты-
нуға жұмсалатын шығыс

расходы на обмен платежны ми документами - төлем 
құжаттарын айырбастауға жұм са ла тын шығыс

расходы на оплату труда - еңбекақыға жұм са ла тын 
шығыс

расходы на опро тестование векселя - вексельге нара-
зылық білдіруге жұмсалған шығыс

расходы на подготовку и переподготовку кадров - 
кадрларды даярлауға жəне қайта даяр лау ға жұм са ла-
тын шығыс

расходы на приобре тение - сатып алуға жұм сал ған 
шығыс

расходы на содержание аппарата управления - 
басқару аппаратын ұстауға жұм са ла тын шығыс

расходы на создание и внедрение новой техники - 
жаңа техниканы жасауға жəне ен гі зу ге жұмсалатын 
шығыс

расходы на социальное обеспечение - əлеу мет тік 
қамсыздандыруға жұмсалған шығыс

расходы на социальное страхование - əлеу мет тік 
сақтандыруға жұмсалған шығыс

расходы на социально-культурные мероприятия - 
əлеуметтік-мəдени іс-шараларға жұмсалатын шығыс

расходы на социальные нужды - əлеуметтік мұқтаж-
дар ға жұмсалатын шығыс

расходы на специальное оборудование бюд жет ных 
учреждений - бюджеттік ме ке ме лер дің арнаулы 
жабдығына жұмсалатын шығыс

расходы на чеканку монет - мəнет шекуге жұм са ла-
тын шығыс

расходы накладные - үстеме шығыс
расходы накопившиеся - қорланып қалған шығыс
расходы налоговые - салық шығысы
расходы начисленные - есептелген шығыс
расходы начисленные но не выплаченные - есептел-
ген, бірақ төленбеген шығыс

расходы, не подлежащие вычету - шегеріс жасауға 
жатпайтын шығыс

расходы, не связанные с основным ви дом деятель-
ности - қызметтің негізгі түрімен байланысты емес 
шығыс

расходы нормативные - нормативтік шығыс
расходы операционные - операциялық шығыс
расходы по гарантийным обязательствам - кепілдік 
міндеттемелер бойынша шығыс

расходы по дисконти рованию - дисконттау бойынша 
жұмсалған шығыс 

расходы по доставке - жеткізуге жұмсалған шығыс
расходы по займам - қарыздар бойынша жұм сал ған 
шығыс

расходы по инкассации - инкассация бойын ша жұм-
са латын шығыс

расходы по инкассированию - инкассолау бойынша 
жұмсалатын шығыс

расходы по инкассиро ванию чеков - чектерді инкас-
солау бойынша жұмсалған шығыс

расходы по инкассо - инкассоға жұмсалған шығыс
расходы по командировке - іссапарға жұм сал ған 
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 - ау ди тор-
лық қызмет көрсетуге байланысты шығыс

расходы по организации сбыта - өткізуді ұйым дас ты-
ру ға жұмсалған шығыс

расходы по оформлению документов - құ жат тар ды 
ресімдеуге жұмсалған шығыс

расходы по пересылке денег - ақша аударуға жұм сал-
ған шығыс

расходы по ревизии - тексеріске жұмсалған шығыс
расходы по сбыту - өткізуге жұмсалған шығыс
расходы по служебной командировке - қыз мет 
бабын дағы іссапарға байланысты шығыс

расходы по смете - смета бойынша шығыс
расходы по содержанию административного ап-
парата - əкімшілік аппаратты ұстауға жұмсалған 
шығыс

расходы по страхованию - сақтандыруға жұм сал ған 
шығыс

расходы по факторингу - факторинг бойынша жұм-
сал ған шығыс

расходы по финансированию - қар жы лан ды ру ға жұм-
салған шығыс

расходы по финансовым операциям - қаржы опера-
циялары бойынша жұмсалған шығыс

расходы по фонду зарплаты - жалақы қорына жұм-
сал  ған шығыс

расходы подсчитанные - есептелген шығыс
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расходы почтовые - пошта шығысы
расходы правительственные - үкіметтік шығыс
расходы представительские - өкілдіктік шы ғыс 

(өкілдіктік мақсаттарға жұмсалған ақша)
расходы прогрессивные - үдемелі шығыс
расходы проектные - жобалық шығыс
расходы, произведенные аван сом - аванс тү рін де 
жұмсалған шығыс

расходы процентные - пайыздық шығыс
расходы республиканского бюджета - рес пуб ли калық 
бюджеттің шығысы

расходы республиканского бюджета на агропро-
мышленный комплекс, водное, лесное хозяйство, 
особо охраняемые природные территории и жи-
вотного мира, земельные отношениия - рес пуб ли-
ка лық бюджеттің аграр лық-өнеркəсіптік кешенге, су 
орман ша руа шы лы ғы на, ерекше қорғалатын та би ғат 
аумақтарына, қоршаған ортаны жəне жануарлар дү-
ние сін қорғауға, жер қа ты нас та ры на жұмсалатын 
шығысы

расходы республиканского бюджета на государ-
ственные услуги общего характера - рес  пуб ли ка-
лық бюджеттің жалпы си пат та ғы мемлекеттік қызмет 
көрсетулерге жұм са ла тын шығысы

расходы республиканского бюджета на здравохране-
ние - республикалық бюджеттің ден сау лық сақтауға 
жұмсалатын шығысы

расходы республиканского бюджета на культуру, 
спорт, туризм и информационное пространство 
- республикалық бюджеттің мə де ниет ке, спортқа, 
туризмге жəне ақ па рат тық кеңістікке жұмсалатын 
шығысы

расходы республиканского бюджета на оборону, 
общественный порядок, безопасность - рес пуб-
ли ка лық бюджеттің қор ға ныс қа, қоғамдық тəртіпке, 
қауіпсіздікке жұм са ла тын шығысы

расходы республиканского бюджета на образование 
- республикалық бюджеттің білім беруге жұмсалатын 
шығысы

расходы республиканского бюджета на правовую, 
судебную, уголовно-исполнителную деятельность 
- республикалық бюд жет тің құқыққа, сотқа, қыл мыс-
тық-атқару қыз ме ті не жұмсалатын шығысы

расходы республиканского бюджета на промыш-
ленность, недропользование, архитектурную, 
градостроительную деятельность - республикалық 
бюд жет тің өнер кə сіп ке, жер қойнауын пайдалануға, 
сəу лет, қала құрылысы жəне құрлыс қызметіне жұм-
са ла тын шығысы

расходы республиканского бюджета на прочие на-
правления - республикалық бюд жет тің басқа да 
бағыт тарға жұмсалатын шы ғы сы

расходы республиканского бюджета на регулирова-
ние экономической деятельности - республикалық 
бюджеттің экономикалық қызметті реттеуге жұмса-
ла тын шығысы

расходы республиканского бюджета на социальную 
помощь и социальное обеспчение - республикалық 
бюджеттің əлеуметтік кө мек пен əлеуметтік қам сыз-
дан ды ру ға жұм са ла тын шығысы

расходы республиканского бюджета на транспорт и 
коммуникации - рес пуб ли ка лық бюджеттің көлікке 
жəне ком му ни ка ция ға жұмсалатын шығысы

расходы республиканского и местных бюджетов 
- респуб ликалық жəне жергілікті бюд жет тер дің 
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 обработкой чеков - чектерді 
өңдеумен байланысты шығыс

расходы связанные с открытием аккредитива - ак-
кредитив ашумен байланысты шығыс

расходы связанные с охраной окружающей среды - 
қоршаған ортаны қорғаумен байланысты шығыс

расходы, связанные с размещением государствен-
ных займов и их рефинансированием - мемлекеттік 
қа рыз дарды орналастырумен жəне оларды қайта қар-
жы лан дырумен байланысты шығыс

расходы, связанные с хранением ценностей - құнды-
лықтарды сақтаумен байланысты шығыс

расходы служебные - қызметтік шығыс
расходы сметные - сметалық шығыс
расходы совокупные - жиынтықты шығыс
расходы социально-культурные - əлеуметтік-мəдени 
шығыс

расходы текущие - ағымдағы шығыс, күн де лік ті 
шығыс

расходы телекоммуникационные - теле ком му ни ка-
ция лық шығыс

расходы телефонные - телефон шығысы
расходы торговые - сауда шығысы
расходы трансфертные - трансферттік шығыс
расходы управленческие - басқаруға жұм сал ған 
шығыс

расходы учредительские - құрылтайшылық шығыс 
(компанияның құрылуымен байланыс ты шығын)

расходы факторные - факторлық шығыс
расходы финансовые - қаржылық шығыс
расходы хозяйственные - шаруашылық шығысы
расходы чрезвычайные - төтенше шығыс
расхождение - алшақтық (нақты алынған нə ти  же нің 
сметаға салынған сомадан айыр ма сы ның сандық 
көрінісі)

расхождение в оценке - бағалаудағы қай шы лық
расхождение в сроках выплаты процентов и фик-
сации процентного периода (в свопе) - пайыз төлеу 
жəне пайыздық кезеңді тия нақ тау мерзіміндегі 
алшақтық

расхождение в сроках уплаты - төлеу мер зі мін дегі 
алшақтық
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расхождение в сроках упла ты процентов по акти-
вам и пассивам - активтер мен пассивтер бойынша 
пайыз төлеу мерзіміндегі ал шақ тық

расхождение в ценах - бағадағы алшақтық
расхождение во мнениях - пікірлердегі ал шақ тық
расхождение курсов акций - акциялар ба ға мын да ғы 
алшақтық

расхождение между фактическими и сметными из-
держками - нақты жəне сметалық шы ғын ара сын да-
ғы алшақтық

расхождение сроков банковских требований и обя-
зательств - банк талаптары мен мін дет те ме ле рі нің 
мерзіміндегі алшақтық

расхождение статистическое - статистикалық 
алшақтық

расценивать - бағалау
расцениваться - бағалану, баға қойылу
расценка - бағалау, баға қою, баға белгілеу, ба ға ла ма, 
нарық (жұмыстың бір өлшемі үшін ең бек ақы со-
масы, өнімді, жұмыстар мен көр се ті ле тін қыз мет-
тер дің алуан түрлерін да йын дау дың тех но ло гия лық 
үде рі сі нің жекелеген операцияларына, өнімнің бір 
өлшемін өндіруге ақы төлеудің нормативтік деңгейі, 
кесімді еңбекақы кезінде пайдаланылады) 

расчет - есеп, есеп айыру, есеп айырысу, есептесу 
(1. үнем, үнемпаздық; 2. істелген жұ  мыс  қа толық 
ақы төлеп босату; 3. қай сы бір көрсеткіштің тех ни-
ка лық жолмен шы ға рылған есебі; 4. міндеттемелер 
бо йын ша ақша төлеу; 5. есептеулер не гі зін де жа сал  -
ған құжат; 6. банк аралық кли рин гі де: тө лем тө лен-
ді деп есептелетін əрекет)

расчет аккредитивами - аккредитив арқылы есеп 
айырысу

расчет актуарный - актуарийлік есеп айы рысу
расчет акцептованными поручениями - акцептелген 
тапсырмалар арқылы есеп айырысу

расчет банка с иностранными банками - банктің 
шетелдік банктермен есеп айырысуы

расчет “безбумажный” - “қағазсыз” есеп айы рысу
расчет безналичный - қолма-қол ақшасыз есеп 
айырысу

расчет безналичный между банками - банк тер ара-
сында қолма-қол ақшасыз есеп айырысу

расчет будущей стоимости сегодняшнего движения 
денег - ақшаның бүгінгі қоз ға лы сы ның болашақтағы 
құнын есептеу

расчет бюджетных учреждений - бюджеттік мекеме-
лер дің есеп айырысуы

расчет в день за ключения сделки - баға бел гі лен ген 
күнгі есеп

расчет в день сделки - мəміле жасалған күні есеп айы-
рысу (биржада)

расчет в иностранной валюте - шетелдік валютамен 
есеп айырысу

расчет в конце месяца - айдың аяғында есеп айырысу
расчет в кредит - несиеге есеп айырысу (тауар сатып 
алушыға, жұмысқа тапсырыс бе ру ші ге осы тауар-

лар мен жұмыстардың ақысын төлеу үшін несие 
беру негізінде есеп айырысу)

расчет в национальной валюте - ұлттық валютамен 
есеп айырысу

расчет в операциях с ценными бумагами - бағалы 
қағаздармен жасалатын операцияларда есеп айырысу

расчет в порядке зачетов взаимных требований 
- өзара талаптарды есепке алу тəр ті бі мен есеп 
айырысу

расчет в сделке с ценными бумагами - ба ға лы 
қағаздармен жасалатын мəміледе есеп айырысу

расчет в середине месяца - айдың ор та сын да ғы есеп
расчет в форме банковского перевода - банк аудары-
мы нысанындағы есеп

расчет в форме инкассо - никассо нысанында есеп 
айырысу

расчет в форме клиринга - клиринг нысанында есеп 
айырысу (1. банк аралық клирингіде өзара талап-
тарды есепке алу жолымен ұдайы есептесу; 2. ва лю-
та лық клирингіде екі не одан көп ел арасында ха лық-
ара лық төлем келісімдері негізінде есептесу жүйесі)

расчет валютой - валютамен есеп айырысу
расчет вексельный - вексельдік есеп айырысу
расчет дисконта - дисконт есебі
расчет долевой - үлестік есептеу
расчет до рожным чеком - жол чегімен есеп айырысу
расчет доходов - табыстарды есептеу
расчет ежегодный - жыл сайынғы есептеу
расчет ежеквартальный - тоқсан сайынғы есептеу
расчет ежемесячный - ай сайынғы есептеу
расчет задолженности - берешекті есептеу
расчет заработной платы - жалақыны есептеу
расчет издержек - шығынды есептеу
расчет импортного акциза - импорттық акцизді 
есептеу

расчет индекса - индексті есептеу 
расчет индекса потребительских цен - тұ ты ну баға-
сы ның индексін есептеу

расчет инкассо - инкассо арқылы есеп айырысу, ин-
кассоны есептеу

расчет инкассовый - инкассолық есеп айырысу
расчет капитало вложений - күрделі жұм са лым есебі
расчет клиринговый - клирингілік есеп айырысу
расчет кредитный - кредиттік есеп айырысу
расчет кредитоспособности - кредитке қабі лет ті 
есептеу 

расчет лизинговых платежей - лизингілік тө лемдерді 
есептеу

расчет между одногородними учреждениями Нац-
банка - Ұлттық банктің бір қаладағы ме кемелері ара-
сын да ғы есеп айырысу

расчет на конец года - жыл аяғында есеп айы рысу
расчет на конец ме сяца - айдың аяғында есеп 
айырысу

расчет на конец сле дующего месяца - келесі айдың 
аяғында есеп айырысу
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расчет на предстоящее падение курсов ценных бу-
маг - бағалы қағаздар бағамының ал да ғы құл ды ра уы-
на үміт арту

расчет на предстоящее повышение курсов ценных 
бумаг - бағалы қағаздар бағамының алдағы кө те рі-
луі не үміт арту

расчет на середину года - жыл ортасында есеп айы-
рысу

расчет на середину месяца - ай ортасында есеп айы-
рысу

расчет наличными (наличный) - қолма-қол ақшалай 
есеп айырысу

расчет наличными деньгами - қолма-қол ақшалай 
есеп айырысу

расчет наличными при выдаче заказа - тапсырыс 
беру кезінде қолма-қол ақшалай есеп айырысу

расчет Нацбанка с финансовыми органами - Ұлттық 
банктің қаржы органдарымен есеп айырысуы

расчет Нацбанка со сберегательными банками - 
Ұлттық банктің жинақ банктерімен есеп айырысуы

расчет общей суммы дохода до уплаты налогов за 
вычетом нало гов - салықтарды төлегенге дейін са-
лық ты шегеріп тас та ған да ғы табыстың жалпы со ма-
сы ның есебі

расчет, основанный на зачете взаимных требова-
ний - өзара талаптарды есепке жат қы зу ға негізделген 
есеп айырысу

расчет пенсионных выплат - зейнетақы тө лем  дерінің 
есебі

расчет платежей при до срочном завершении свопов 
в рамках одного общего соглашения - бір ортақ 
ке лі сім шеңберінде своптар (айырбас) мерзімінен бұ-
рын аяқталған кез дегі төлемдердің есебі

расчет платежными поручениями акцептованным 
банком - банк акцептеген төлем тапсырмалары арқы-
лы есеп айырысу

расчет платежными требованиями - төлем талапта-
ры арқылы есеп айырысу

расчет платежными требованиями-поручениями 
- төлем талаптары-тапсырмалары ар қы лы есеп айы-
рысу

расчет по аккредитиву - аккредитив бойынша есеп 
айырысу

расчет по бан ковским сделкам - банк мə мі ле лері бо-
йынша есеп айырысу

расчет по банковским транзакциям - банк транзак-
циялары бойынша есеп айырысу

расчет по бир жевым сделкам - биржа мəмілелері бо-
йынша 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 бо йынша есеп 
айырысу

расчет по поставкам - жеткізілімдер бойынша есеп 
айырысу

расчет по разницам в ценах - бағадағы айырма бо-
йынша есеп айырысу

расчет по сальдо - сальдо бойынша есеп айы рысу
расчет по своим обязательствам - өз мін дет те ме ле рі 
бойынша есеп айырысу

расчет по сделке - мəміле бойынша есеп айы рысу
расчет по сделке с ценными бумагами путем их 
достав ки продавцом кассиру покупателя и полу-
чения наличных денег - бағалы қағаздармен мəміле 
бойынша сатушының оларды сатып алушы кассиріне 
жеткізуі жəне қолма-қол ақша алуы жолымен есеп 
айырысу

расчет полный - толық есеп айырысу
расчет посредством аккредитива - аккредитив 
арқылы есептесу

расчет предельных объемов задолженности - бере-
шек тің шекті көлемін есептеу 

расчет, представленный кредитором по контокор-
ренту - несиегер контокоррент бойынша ұсынған 
есеп

расчет премии - сыйлықақы есептеу, сый лық ақы есебі
расчет премии в страховании - сақтандыруда сый-
лық ақы есептеу

расчет при соблюде нии особых условий - ерекше 
шарттар сақталған кезде есеп айырысу (мерзімді мə-
мі ле кезінде)

расчет прибылей - пайда есебі
расчет процентов - пайыз есебі
расчет путем денежных переводов - ақша аударымда-
ры арқылы есеп айырысу

расчет путем почтовых переводов - пошта аударым-
дары арқылы есеп айырысу

расчет путем телеграфных переводов - те ле граф тық 
аударымдар арқылы есеп айырысу

расчет рентабельности - пайдалылықты есептеу
расчет рентабельности капиталовложений - күрделі 
қаржы жұмсалымының пай да лы лы ғын есептеу

расчет роялти - роялтиді есептеу
расчет с помощью векселей - вексельдердің көме гі-
мен есептеу

расчет себестоимости - өзіндік құнды есептеу
расчет ставок - мөлшерлемелерді есептеу
расчет стратегический - стратегиялық есеп
расчет тарифов - тарифтер есебі
расчет технико-экономический - тех ни ка лық-эконо-
ми калық есеп

расчет у окна - терезе алдында есеп айырысу (жаргон 
сөз: бағалы қағаздармен жасалған мəміле бойынша 
оларды сатып алушы кас си ріне жеткізу жəне 
қолма-қол ақшаны алу жолымен есеп айырысу)

расчет убытка - залалды есептеу, залал есебі (1. сақ-
тан ды ру түрлеріндегі залалды жою кезінде сақ-
тан ды ру өтемінің сомасын есептеу; 2. сақтанушы 
мə лім де ген сома жəне уағдаласылған сақтандыру 
шарттарына сəйкес сақтандыру өтемінен шы ға ры-
лу ға тиіс сома көрсетілетін құжат)
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расчет убытка в страховании - сақтандыруда залалды 
есептеу

расчет финансовый - қаржы есебі
расчет хозяйственный - шаруашылық есеп
расчет цены - бағаны есептеу, баға есебі (1. өн ді рістік 
жəне басқа шығындар есеп те ле тін баға белгілеу 
үдерісі; 2. баға каль ку ля ция сы жасалған құжат)

расчет цены акции для нало говых целей - са лық 
мақсаттары үшін акцияның ба ға сын есептеу (мұнда 
сатушы мен сатып алу шы ның бағасы арасындағы 
айырма 4-ке бөлініп, неғұрлым төмен бағаға 
қосылады)

расчет цены по методу “прямые издержки плюс 
прибыль” - бағаны “тікелей шығын қосу пайда” де-
ген əдіс бойынша есептеу, “ті ке лей шығынға пайда-
ны қосу” əдісімен ба ға ны есептеу

расчет чеками - чектермен төлеп есеп айырысу, чек 
арқылы есеп айырысу

расчет чеками из лимитированных чековых кни-
жек - лимиттелген чек кі тап ша ла рын да ғы чектермен 
төлеп есеп айырысу

расчет чеками из нелимитированных чековых кни-
жек - лимиттелмеген чек кі тап ша ла ры нан чектермен 
төлеп есеп айырысу

расчет через дефлятор - дефлятор арқылы есеп айы-
рысу

расчет экономический - экономикалық есеп
расчет экономической эффективности - эко номика-
лық тиімділікті есептеу

расчет эффективности - тиімділікті есептеу
расчет эффективности инвестиций - инвес ти циялар-
дың тиімділігін есептеу

расчетная валюта - есеп айырысу валютасы
расчетная ведомость - есептесу тізімдемесі
расчетная дата - есеп айырысу күні
расчетная дисциплина - есеп айырысу тəртібі
расчетная единица - есеп айырысу өл ше мі, есеп айы-
рысу бірлігі (ақша ат қа рым да ры ның бірі, оның ар-
қа сын да құнның түрлі мəн де рін қосуға жəне са лыс-
ты ру ға мүмкін болады)

расчетная еди ница Европейского платежного союза 
- Еуропалық төлем одағының есеп айырысу бірлігі

расчетная книга - есеп айырысу кітабы
расчетная книжка - есеп айырысу кітапшасы
расчетная книжка по текущему счету - ағым да ғы 
шот бойынша есеп айырысу кі тап ша сы

расчетная книжка по текущему счету в учрежде-
ниях сберегательного банка - жинақ банкі ме ке-
ме ле рін дегі ағымдағы шот бойынша есеп айырысу 
кітапшасы

расчетная норма прибыли - пайданың есеп тік норма-
сы (инвестициядан алынған бол жал ды таза пайда, 
жұмсалған ка пи тал дың тең ге рім дік құнының пайы-
зына шағып есептеледі)

расчетная палата - есеп айырысу палатасы
расчетная палата для банков - банктрге арналған 
есеп айырысу палатасы

Расчетная палата для сберегательных банков 
- Жинақ банктері үшін есеп айырысу палатасы 
(Ұлыбритания)

расчетная палата Нью-Йорк ской фондовой биржи - 
Нью-Йорк қор биржасының есеп айырысу палатасы

расчетная палата при Нью-Йоркской фондовой 
бирже - Нью-Йорк қор биржасының жанындағы есеп 
айырысу палатасы

расчетная палата при фондовой бирже - қор биржа-
сы ның жанындағы есеп айырысу палатасы

расчетная прибыль - есеп айырысу пайдасы, есептік 
пайда (кə сіп орын ның ресурстар үшін төленген тө-
лем ді жəне қысқа мерзімді несие үшін пайызды ше-
гергеннен кейін барлық көздерден алынған пайдасы)

расчетная рентабельность - есептік пай да лы лық, 
есептік тиімділік (жоспарлы экономикада: есепті 
пайда негізінде есептелген тиімділік)

расчетная система рынка государственных кратко-
срочных бескупонных облигаций - мемлекеттік 
қысқа мерзімді купонсыз облигациялар нарығының 
есеп айырысу жүйесі

расчетная система ТАЛИСМАН - ТАЛИСМАН есеп 
айырысу жүйесі 

расчетная стоимость - есеп айырысу құны, есептік 
құн

расчетная цена - есептік баға, есеп айырысу баға сы 
(тауардың операция күнінің аяғына қарай ай қын да-
ла тын орташа бағасы)

рас четная цена поставки финансовых инструмен-
тов на срочную биржу - мерзімді биржаға қаржы 
құралдары жеткізілімінің есеп айырысу бағасы

расчетно-денежные документы - есеп айырысу-ақша 
құжаттары

расчетно-кассовое обслуживание банком профсою-
зов - банкінің кəсіподақтарға есеп айырысу-кассалық 
қызмет көрсетуі

расчетно-кассовое обслуживание населения учреж-
дениями сберегательного банка - жинақ банкісі ме-
ке ме ле рі нің халыққа есеп айырысу-кассалық қыз мет 
көрсетуі

рас четное учреждение - есеп айырысу мекемесі
расчетно-кассовое обслуживание - есеп айырысу-
кассалық қызмет көрсету (кə сіп орын дар дың өзара 
есеп айырысуын қам та ма сыз ету, осындай есеп айы-
рысуларды банк тер жəне басқа қаржы-несие ме ке-
ме ле рі арқылы жүзеге асыру)

расчетно-кассовое обслуживание банком органов 
государственного страхования - банктің мем ле кет-
тік сақтандыру органдарына есеп айырысу-кассалық 
қызмет көрсетуі

расчетно-кассовое обслуживание банком пред-
приятий транспорта и связи - банктің көлік жəне 
байланыс кəсіпорындарына есеп айырысу-кассалық 
қыз мет көрсетуі

расчетно-кассовое обслуживание банком профсою-
зов - банктің кəсіподақтарға есеп айырысу-кассалық 
қызмет көрсетуі
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расчетно-кассовое обслуживание населения учреж-
дениями сберегательного банка - жи нақ банкі ме-
ке ме ле рі нің халыққа есеп айырысу-кассалық қызмет 
көрсетуі

расчетно-кассовое обслуживание организаций сбе-
регательным банком - жинақ банк тің ұйымдарға 
есеп айырысу-кассалық қыз мет көрсетуі

расчетно-клиринговая деятельность по денеж-
ным средствам - ақшалай қаражат бойынша есеп 
айырысу-клирингілік қызметі

расчетно-клиринговая деятельность по ценным 
бумагам - бағалы қағаздар бойынша есеп айырысу-
клирингілік қызметі

расчетно-платежная ведомость - есеп айы ры су-төлем 
тізімдемесі

расчетно-платежная система - есептесу-тө лем төлеу 
жүйесі

расчетные документы - есептесу құжаттары
расчетные документы в пути - жолда келе жат қан 
есептесу құжаттары

расчетные документы, поступившие на инкассо - 
инкассоға түскен есеп айырысу құ жат тары

расчетные операции - есеп айырысу операциялары
расчетные отношения - есептесу қа ты  нас та ры, есеп-
тік қатынастар (компаниялар, кə  сіп  орын  дар арасын-
да тауар, орындалған жұ  мыс, көр се тілген қызмет 
үшін төлемдер тө  леу  мен байланысты қаржылық 
қа ты нас тар)

расчетные показатели - есептесу көр сет кіш те рі, 
есептік көрсеткіштер

расчетные средства - есеп айырысу қаражаты
расчетные убытки - есеп айырысу залалы
расчетные услуги - есеп айырысу қызметтерін көрсету
расчетные учреждения - есеп айырысу ме ке ме лері
расчетный агент - есеп айырысу агенті
расчетный баланс - есеп айырысу тең ге рі мі (елдің 
басқа елге экспорт, несие беру нə ти же сін де туын-
да ған ақшалай та лап та ры ның, сондай-ақ импорт, 
несие алу нə ти же сін де туындаған ақшалай мін дет-
те ме ле рі нің ағымдағы арақатынасы)

расчетный баланс доходов и расходов - кіріс пен 
шығыс есебінің теңгерімі

расчетный банк - есеп айырысу банкі
расчетный ва ловой национальный продукт - есептік 
жалпы ұлттық өнім

расчетный день - есеп айырысу күні (1. ба ға мы на қа-
рай мəміле бойынша есеп айырысу жүргізілетін күн; 
2. биржада жасасылған мəміле бойынша есептесу 
аяқталған күн)

расчетный день для но вых операций, которым 
начинается новая двухнедельная сессия биржи 
- бир жа ның екі апталық сессиясы басталатын жаңа 
опе ра цияларға арналған есеп айырысу күні

расчетный день на бирже - биржадағы есеп айырысу 
күні

расчетный листок - есеп айырысу парағы
расчетный период - есеп айырысу кезеңі

расчетный период на бирже - биржадағы есеп айыры-
су 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 (заңды тұлға-
ның ақшалай қаражатты сақтауға, басқа заңды 
жəне жеке тұлғалармен қолма-қол есептесуге ар-
нал ған банкідегі дербес теңгерімді шоты)

расчетный счет в банке - банкідегі есеп айырысу 
шоты

расчетный счет предприятия - кəсіпорынның есеп 
айырысу шоты

расчетный центр - есеп айырысу орталығы
расчетный центр банковской системы жиро счетов 

- банктердің жирошоттар жүйе сі нің есеп айырысу 
орталығы

расчетный чек - есеп айырысу чегі
расчетный чек сберегательного банка - жи нақ банкі-
нің есеп айырысу чегі

расчеты - есеп айырысу, есептесу (заңи жəне жеке 
тұлғалар арасында туындайтын ақ ша лай мін дет-
те ме лер мен төлем талаптары бойынша реттеу)

расчеты банковские - банктік есеп айырысу
расчеты без приме нения бумажных документов - 
қағаз құжаттарды қолданбай есеп айырысу

расчеты валютные - валюталық есеп айы рысу
расчеты взаимные - өзара есеп айырысу
расчеты клиринговые - клирингілік есеп айы рысу
расчеты межбанковские - банк аралық есеп айырысу
расчеты международные - халықаралық есеп айы-
рысу

расчеты межфилиальные - филиал аралық есеп айы-
рысу

расчеты многосторонние - көп тарапты есеп айырысу
расчеты, основанные на зачете взаимных требова-
ний - өзара талаптарды есепке жат қы зу ға негізделген 
есеп айырысу

расчеты, осуществляемые Казахстанским центром 
межбанковских расчетов - Қа зақ стан дық банк ара-
лық есеп айырысу ор та лық та ры жүзеге асыратын 
есеп айырысу

расчеты платежными поручениями - төлем тапсыр-
малары арқылы есеп айырысу

расчеты по аккредитиву - аккредитив бойын ша есеп-
тесу 

расчеты по биржевым сделкам - биржалық мəміле-
лер бойынша есеп айырысу

расчеты по вкла ду - салым бойынша есеп айырысу
расчеты по внешним операциям - сыртқы операция-
лар бойынша есеп айырысу

расчеты по займам - қарыздар бойынша есеп айырысу
расчеты по контракту - келісімшарт бойынша есеп 
айырысу
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расчеты по кли рингу - клиринг бойынша есеп айы-
рысу

расчеты по кредиту - кредит бойынша есеп айырысу
расчеты по ликвидации сделки - мəмілені жою бо-
йынша есеп айырысу

расчеты по лицензионным соглашениям - ли цен зия-
лық келісімдер бойынша есеп айы рысу

расчеты по сделкам с ценными бумагами в конце 
текущего или начале следующего месяца - бағалы 
қағаздармен жасалған мə мі ле лер бойынша ағымдағы 
айдың ая ғын да немесе келесі айдың басыңда есеп 
айырысу

расчеты посредством девиз - девиз арқылы есеп айы-
рысу

расчеты прямые - тікелей есеп айырысу
расчеты расчетные - есеп айырысу есебі
расчеты сводными требованиями - жиынтық талап-
тар бойынша есеп айырысу

расчеты чеками - чектер арқылы есеп айырысу
расчеты числовые - сандық есеп
расширение - кеңейту, ұлғайту (1. неғұрлым кең ету, 
мазмұнын ұлғайту, тереңдету, күшейту; 2. бір де ңе-
нің кеңейтілген бөлігі; 3. көлемін ұлғайту, санын кө-
бей ту; 4. өн ді ріс тің нақты көлемі артатын, іскерлік 
белсенділік күшейетін іскерлік цикл кезеңі)

расширение баланса - теңгерімді ұлғайту
расширение валютных отношений - ва лю та лық 
қатынастарды ұлғайту

расширение внешнеэкономических отношений - 
сыртқы экономикалық қарым-қа ты нас ты ұлғайту

расширение государственного сектора - мем лекеттік 
секторды ұлғайту

расширение границ рынка - нарық шекарасын 
кеңейту

расширение де нежного обращения - ақша ай налысын 
ұлғайту

расширение деятель ности банков - банк қыз метін 
ұлғайту

расширение инвестиций - инвестицияны ұл ғайту
рас ширение инвестиций в ценные бума ги - бағалы 
қағаздарға салынған инвестицияларды ұлғайту

расширение кредита - кредитті ұлғайту
расширение кредитных отношений - кре дит тік 
қарым-қатынасты ұлғайту

расширение кре дитования - несиелендіруді ұлғайту
расширение обмена - айырбасты ұлғайту
расширение обмена информацией - ақпарат алмасу-
ды ұлғайту

расширение объема ответственности - жа уап кер ші-
лік тің ауқымын ұлғайту

расширение объема торговли - сауда көлемін ұлғайту
расширение отношений - карым-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 - ынтымақтас тық ты 
ұлғайту

расширение спроса - сұранысты ұлғайту
расширение торговых отношений - сауда қа тынас та-
рын ұлғайту

расширение экономических отношений - эко номика-
лық қарым-қатынасты ұлғайту

расширенное кредитование - кеңейтілген несие лен-
діру

расширенное ограниченное налоговое обязатель-
ство - кеңейтілген шектеулі салық мін деттемесі

расширять рынок - нарықты кеңейту
расшифровка дебиторской и кредиторской задол-
женности - дебиторлық жəне кре ди тор лық берешекті 
ажырату 

расшифровщик - мұқамды ажыратушы, шарт бел гіні 
ашушы

расшнуровка - бауын шешу, бауын ағыту
расщепление акций - акцияларды ыдырату (ак циялар-
дың санын көбейту)

расщепленная стоимость - ыдыратылған құн (1. ұйым 
өз қызметін тоқтатқан жағдайда жекелеген ак-
тив тің құны; 2. компанияның бір акциясына шақ қан-
да  ғы активтердің құны)

расщепляющийся депозит - ыдыраңқы депозит 
(сомасының бір бөлігін чек бойынша қолма-қол ақ ша-
лай алуға болатын депозит)

ратификация агентских соглашений - агенттің келі-
сім дерін бекіту

ратификация договора - шартты бекіту
ратификация конвенции - конвенцияны бекіту
ратификация соглашения - келісімді бекіту
раунд предложений - ұсыныстар раунды
раунд-лот - раунд-лот (белгілі бір бағалы қағаз үшін 
сауда өлшемінің стандарттық ең аз мөлшері)

раунд-терн - раунд-терн (ұзын не қысқа жай ға сым ды 
кері операция жолымен жою тəр тібі)

рафакция - рафакция, шегерім (тауардың сапасы 
төмен болғаны үшін бағадан шегерім)

рационализатор - рацинализатор, оңтай лан ды рушы
рационализаторское предложение - оңтай лан дыр-
ғыш тық ұсыныс

рационализаторство - оңтайландырғыштық
рационализация - рационализация, оң тай лан ды  ру 

(өндірісті, басқаруды, жұмыс əдіс те рін, қыз мет 
түр лерін жетілдіру; тиім ді лікті арттыру мақ са-
ты мен қайта құру)

рационализация методов работы - жұмыс əдістерін 
оңтайландыру 

рационализация труда - еңбекті оңтайландыру
рационализация управления - басқаруды оңтай лан-
дыру

рациональное решение - ұтымды шешім, оңтайлы 
шешім
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рациональность - оңтайлылық, ұтымдылық 
(орындылық, пайымдылық, негізділік)

рациональность в бухгалтерии - бухгал те рия дағы 
оңтайлылық

рациональность в бухгалтерском учете - бух галтер-
лік есептегі оңтайлылық

рационирование - 1) оңтайландыру (тұ ты ну дың 
үнем ді ұтымды арақатынасын бел гі леу); 2) мұғ дар-
лау, үлестеу

рационирова ние ипотечного кредита - ипо те калық 
кредитті мұғдарлау

рационирование капитала - капиталды мұғ дарлау
рационирование кредита - кредитті мұғ дар лау
рационирование ликвидных средств - өтімді қара-
жат ты мұғдарлау

рвач - сұғанақ
рвачество - сұғанақтық
реабилитационная процедура - сауықтыру рəсімі 

(сот рəсімі не соттан тыс рəсім, оның шең бе рін-
де дəрменсіз борышқорға кез келген қай та ұйым-
дас ты ру, ұйымдық-ша руа шы лық, бас қа ру шы лық 
шаралар жəне бо рыш қордың таратылуына жол 
бермеу мақ сатымен оның төлем төлеу қабілетін 
қал  пы на келтіруге бағытталған өзге де шаралар 
қолданылады)

реабилитационный банк - сауықтыру банкі
реабилитация банкротства - банкроттықты оңал ту 

(банкроттықты сот талқылауына салуды тоқ та-
та тын, борышқорды белгілі бір заңи жа уап ты лық-
тан босататын ордер)

реабилитирующая оговор ка - сауықтырушы ескертпе
реакцептация - кері акцептеу
реакция - əсерлесу (бағаның өсуден кейін күрт құл ды-
рауы)

реак ция на изменения нормы процента - пайыз нор-
ма сының өзгеруіне əсерлену

реак ция на мероприятия денежно-кре дитной по-
литики - ақша-несие саясатының іс-шараларына 
əсерлену

реализационная цена - өткізу бағасы
реализационный фонд - өткізу қоры
реализация - өткізу, өткізім; сату; іске асыру (1. қан-
дай да болсын жоспарды, идеяны жүзеге асыру; 
2. қан дай да болсын тауарды ақшаға айналдыру, яғни 
өн ді ріл ген тауарларды, көрсетілген қызметтерді са-
тып, ақшаға айналдыру; 3. нақты нəтиже алу)

реализация “дутого” векселя - “желбуаз” вексельді 
өткізу

реализация актива путем продажи - активті сату жо-
лымен өткізу

реализация активов - активтерді өткізу
реализация активов путем продажи - актив терді сату 
арқылы өткізу

реализация акций - акцияларды өткізу
реализация ак ций инвестиционным банком без 
гарантий для эмитента - ин вес ти ция  лық банктің ак-
цияларды эмитент үшін ке піл дік бермей өткізуі

реализация вклада в новую компанию путем про-
дажи акций по повы шенной цене - акцияларды 
көтеріңкі бағамен сату жолымен жаңа компанияға 
салымды іске асыру

реализация выручки в операциях с ценными бума-
гами - бағалы қағаздармен жасалатын опе ра ция лар-
да ғы түсімді 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 (борышқор тө-
лем төлеуге қабілетсіз болған жағдайда несие үшін 
салынған кепілдікті талап ету; 2. борышқор кре-
дит ті төлеу шарттарын орындамаған жағдайда 
ке пілзатты иеленуге кірісу)

реализация залогового обеспечения - қам та ма сыз 
етілген кепілзатты өткізу

реализация заложенного имущества - ке піл ге са лын-
ған мүлікті өткізу

реализация запасов - қорларды өткізу
реализация излишек - артығын өткізу
реализация имущества должника - борыш қор дың 
мүлкін өткізу

реализация инвестиционной программы - инвести-
ция лық бағдарламаны жүзеге асыру

реализация контрактных сделок - келісім шарттық 
мəмілелерді іске асыру

реализация на валюту - валютаға өткізу
реализация недвижимости - жылжымайтын мүлікті 
сату

реализация основных фондов - негізгі қор лар ды 
өткізу

реализация плана - жоспарды орындау
реализация плана маркетинга - маркетинг жоспарын 
іске асыру

реализация покрытия - өтемді өткізу (міндеттемені 
өтеу операциясы)

реализация права - құқықты іске асыру
реализация преимущественного права - ар тық шы-
лық ты құқықты іске асыру

реализация прибыли - пайданы іске асыру
реализация программы - бағдарламаны іске асыру
реализация проекта - жобаны іске асыру
реализация резерва - сақтық қорды өткізу
реализация рыночной при были путем купли-про-
дажи ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар ды сатып алу-
сату жолымен нарықтық пайданы іске асыру

реализация социальных программ - əлеу мет тік 
бағдарламаларды іске асыру

реализация стоимости - құнды өткізу
реализация форвардных контрактов - фор вард тық 
келісімшарттарды іске асыру

реализация ценных бумаг - бағалы қағаз дар ды сату
реализация цены - бағасына өткізу
реализованная прибыль - өткізілген пайда, алынған 
пайда (бағалы қағазды сату не бас қа ша орналасты-
ру нəтижесінде алынған пайда)
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реализованная стоимость - өткізілген құн
реализованная сумма - өткізілген сома
реализованные убытки - өткізілген залал, шеккен 
залал (бағалы қағазды сатудан не басқаша орналас-
тырудан залал шегу)

реализованный доход - өткізілген табыс
реализовать - 1. өткізу (акцияларды, валютаны, асыл 
металдар топтамасын, т.б. өт кі зу, сату); 2. іске 
асыру

реализовать залог - кепілді іске асыру, кепілді өткізу
реализовать ценные бумаги - бағалы қа ғаз дар ды 
өткізу

реализовывать участие кредитора в обеспечение - 
несиегердің қатысу үлесін кепілге айналдыру 

реализуемая остаточная стоимость - өт кі зі ле тін қал-
дық құн

реа лизуемое на рынке - нарықта өткізілетін
реализуемость - өткізімділік, өткізілімдік, өткізіле тін-
дік (бір нəрсенің тез сатылуымен сипатталатын 
оңай лық көрсеткіші)

“реализующая” продажа - “өткізуші” сату
реа листичная цена - нақты баға
реальная биржевая сделка - нақты биржалық мəміле
реальная величина капитала, соответствующая 
массе выпущенных акций - ка пи тал дың шы ға-
рыл ған акциялардың жиы нына сай келетін нақты 
шамасы

реальная денежная масса - нақты ақша көлемі
реальная заработная плата - нақты жалақы
реальная кассовая наличность - кассадағы нақты 
қолма-қол ақша

реальная норма при были - пайданың нақты нормасы
реальная отрицательная процентная ставка - нақты 
теріс пайыздық мөлшерлеме

реальная оценка - нақты бағалау, нақты баға (инфля-
ция ықпалын ескере отырып есептелген экономика-
лық мөлшерлік көрсеткіш)

реальная покупа тельная способность - нақты сатып 
алу қабілеті

реальная процентная норма - нақты пайыз дық норма 
реальная процентная ставка - нақты па йыз дық мөл-
шер ле ме (ақшаның құнсыздануын ескергенде, яғни 
орын алып отырған инфляциядан жоғары не төмен 
мөлшерлеме)

реальная процентная ставка за кредит - несие үшін 
нақты пайыздық мөлшерлеме

реальная стоимость - нақты құн (фирма активте рі-
нің қосымша құнды, тозымпұлды, т.б. ескергендегі 
құны)

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 (ақшаның құнсыз да нуы-
на түзету енгізгенде)

реальная ценность - нақты құндылық

реальная стоимость пенсионных накоплений - жи-
нақ тал ған зейнетақы қор ла ны мы ның нақты құны

реальная чистая сто имость компании с точки 
зрения кредиторов - несиегерлердің көз қа ра сы 
тұрғысынан компанияның нақты таза пайдасы

реально выплаченный про цент - нақты тө лен ген 
пайыз

реально выплачиваемый процент - нақты төленетін 
пайыз

реально не функциони рующий - нақты жұ мыс 
істемейтін (пайыз төленбейтін қарыз туралы)

реальное выражение - нақты тұлғалану, нақ ты көрініс 
табу

реальное обеспече ние - нақты қамтамасыз ету
реальность - нақтылық, шынайылық
реальность плана - жоспардың нақтылығы 
реальные активы - нақты активтер
реальные акции - нақты акциялар
реальные денежные остатки - нақты ақша қал  ды ғы 

(ақшаның құнсыздануын ескергенде)
реальные деньги (монометаллизм) - нақты ақша 

(монометаллизм)
реальные доходы - нақты кіріс, нақты табыс
реальные инвестиции - нақты инвестиция (ма те риал-
дық-өндірістік ресурстардың өсуі не жұмсалатын 
негізгі капиталға салым салу)

реальные кассовые остатки - кассадағы нақ ты қал-
дық (ақшаның сатып алуға жа рам ды лы ғын ескер-
генде)

реальные налоги - нақты салықтар (мүліктік құн ды-
лық тар дың жекелеген түрлеріне: жерге, үйге, ба ға-
лы қағаздарға салынатын тікелей 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 на чальный доход по ценным бумагам - 
бағалы қағаздар бойынша нақты бас тап қы табыс

реальный обменный курс - нақты айырбас бағамы
реальный обменный курс валют - валюта лар дың 
нақты айырбастау бағамы

реальный остаток - нақты қалдық
реальный план - нақты жоспар
реальный расходуемый доход - нақты жұм са ла тын 
табыс

реальный рынок - нақты нарық
реальный сектор - нақты сектор
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реальный сектор экономики - экономиканың нақты 
секторы

реальный счет - нақты шот 
реальный счет, не закры ваемый по истечении опре-
деленного периода - белгілі бір кезең өткенде жа-
былмайтын нақты шот 

реальный темп экономического роста - экономика-
лық өрлеудің нақты қарқыны

реальный товар - нақты тауар
реальный ущерб - нақты зиян
реальный эффективный обменный курс - нақты 
тиімді айырбас бағамы

ребат - ребат, шегерім (алдын-ала төлеу ке зін де та-
уар дың бағасынан шегеру; бөлшек сауда төлемін 
азайту)

ребат в страховании - сақтандырудағы ребат, сақтан-
дырудағы шегерім

рева лоризация - ревалоризация, қайта айырбастау 
(қағаз ақшаны алтынға атаулы құны бойынша қай-
та айырбастау)

ревалоризация валюты - валютаның қайта айырба-
сталуы (ұлттық ақша өлшемін ауыс тыру)

ревалоризация денег - ақшаның қайта айырбасталуы
ревальвационная разница - ревальвациялық айырма
ревальвационный кредит - ревальвациялық несие
ревальвационный фонд - ревальвациялық қор
ревальвация - ревальвация, бағамды көтеру (1. ва-
лю та ның басқа елдер валютасына, халықаралық 
ақша өлшеміне қатысты ба ға мы ның көтерілуі; 
2. та уардың құнын жасанды жолмен, əдетте үкі-
мет тің араласуымен көтеру не тұрақтандыру; 
3. үкіметтің, Орталық банктің шешімімен мен шік-
ті ва лю та ның басқа валюталарға қатынасы бо-
йынша бағамын көбейту)

ревальвация валюты - валютаны ревальвациялау
ревальвировать - ревальвациялау
реверс - реверс (1. мəнеттің сыртқы беті; 2. бір тұл-
ға ның екінші тұлғаға берген жазбаша мін дет те-
ме сі, онда бірдеңеге кепілдік беріледі не бірдеңе куə-
лан ды ры ла ды, мыс., кепілге берілген вексельді сатып 
алу ға міндеттенеді; 3. жүк жөнелтушінің кеме ка-
питанына беретін кепілдік хаты; 4. қаржыландыру 
əдіс те рінің бірі)

реверсал - реверсал (акциялар мен тауар лар дың 
фью черс тік нарығының дамуы ба ғы тын да ғы өз ге-
ріс, оны техникалық талдампаздар кесте тү рін де 
ұсынады)

реверсивная бухгалтерская проводка - кепіл ді бух-
гал  терлік өткізбе

реверсивные дни - кепілді күндер
реверсивный сплит акций - акцияларды ірі бө лік тер-
ге қайта топтау (акционерлік ка пи тал дың мөлшерін 
азайтпай, эмитент шы ғар ған акциялардың санын 
азайту)

реверсия - реверсия, кері қайтару (1. мүлікті, мүліктік 
құқықты бастапқы иесіне қай та ру; 2. қайтару құ-
қы ғы; 3. несие өтел ген нен кейін туындаған мін дет-

те ме ні қам та ма сыз ету үшін несиегерге қайсыбір 
құн  ды  лық тар ды уақытша табыстау)

ревизионная комиссия - тексеру комиссиясы
ревизионная комиссия акционерного общества - 
акционерлік қоғамның тексеру комиссиясы

ревизионная комиссия биржи - биржаның тексеру 
комиссиясы

ревизионная организация - тексеру ұйымы
ревизионные союзы - тексеру одақтары
ревизионный ко митет - тексеру комитеті (банк бас-
қар масының жанындағы)

ревизия - тексеріс, тексеру (кəсіпорындардың қаржы-
шаруашылық қызметінің жүргізілуі туралы құ жат-
тар ды тексеру, қаржы ба қы ла уының негізгі əдіс те-
рі нің бірі)

ревизия авансовых отчетов - аванстық есеп тер ді тек-
серу, алғытөлемдік есептерді тексеру

ревизия баланса - теңгерімді тексеру
ревизия балансового отчета - теңгерімдік есептемені 
тексеру

ревизия банковской отчет ности - банк есеп ті лігін 
(есеп-қисабын) тексеру

ревизия бухгалтерских записей - бух гал тер лік жазба-
ларды тексеру

ревизия выборочная - іріктеме тексеріс
ревизия ежегодная - жыл сайынғы тексеріс
ревизия исполнения бюджета - бюджеттің атқары-
луын тексеру

ревизия кассовых остатков - кассадағы қал дық ты 
тексеру

ревизия кассы - кассаны тексеру
ревизия комплексная - кешенді тексеру
ревизия ликвидных ценных бумаг - өтімді бағалы 
қағаздарды 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 сақ та луын тексеру

реви зия счетов - шоттарды тексеру
ревизия финансовая - қаржылық тексеру
ревизия финансово-хозяйственной деятельности - 
қаржы-шаруашылық қызметті тексеру

ревизия финансового состояния банка - банк тің 
қаржы жай-күйін тексеру

ревизор - тексеруші
ревизор банка - банк ревизоры
ревизор национально го банка - ұлттық банк тің 
тексерушісі

ревизор по вопросам начисления налогов - салықты 
есептеу мəселелері жөніндегі тек се ру ші

ревизорский бухгалтерский баланс - тек се ру ші лік 
бухгалтерлік теңгерім (банкротқа ұшы ра ған тұл-
ға ның не таратылу кезеңінде тұр ған ком па ния ның 
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активтері мен мін дет те ме лері көрсетілетін есеп-
теме)

ревокация - ревокация (1. берілген өкімнің, тап сыр-
ма ның күшін жою; 2. чек берушінің бе ріл ген чектің 
күшін жою жөніндегі ұсы ны сы)

ревокация чека - чектің күшін жою, чекті қай тарып 
алу

револьверная кредитная карточка - кре дит тік 
жаңартпалы карточка

револьверная кредитная линия - жаңарт па лы 
кредиттік желі 

револьверная линия кредита - кредиттің жа ңартпалы 
желісі

револьверный - жаңартпалы
револьверный аккредитив - жаңартпалы аккредитив
револьверный кредит - жаңартпалы кредит
револьверный счет - жаңартпалы шот
революция - революция, төңкеріс (1. қоғам өмірін тү-
бі рі мен төңкеру, күні өткен қо ғам дық құралысты 
жою, билікті озық таптың қолына беру; 2. түп кі-
лік ті бетбұрыс, бір сапалық күйден екінші сапалық 
күйге күрт секіріспен өту) 

революция в рыночной экономике - на рық тық эконо-
микадағы революция

революция цен - баға революциясы
регалия - регалия (мемлекет қарамағындағы жəне 
мемлекеттік табыс көзі болып табылатын 
кəсіпорын)

регалия денежная - ақша регалиясы (мем ле кет тің 
ақша шығаруға ерекше құқығы)

регион - өңір, аймақ
регион депрессивный - тоқыраулы өңір
регион дотируемый из бюджета - бюджеттен жəрдем 
қаржы алатын өңір 

регион кризисно-депрессивный - дағда рыс ты-тоқы-
раулы өңір 

регионализация - аймақтандыру (бір аймаққа кіре тін 
облыстар немесе мемлекеттер арасында эко но ми-
ка лық, саяси жəне басқа байланыстарды дамыту, 
нығайту)

регионализм - аймақшылдық (экономикалық, əлеу-
меттік, саяси жəне басқа мəселелерді ай мақтағы 
тұтынушылардың мүдделері тұрғысынан қарап, 
шешу)

региональная валютная система - аймақтық валюта 
жүйесі

региональная структура управления - ай мақ тық 
басқару құрылымы

региональная фондовая биржа - өңірлік қор биржасы
регио нальная электронная система плате жей - 
өңірлік электрондық төлем жүйесі

региональное валютное регулирование - ай мақтық 
валюталық реттеу

региональное соглашение - аймақтық келісім
региональное финансовое планирование - ай мақтық 
қаржы жоспарлауы

региональные коэффициенты заработной платы - 
жалақының аймақтық коэф фи циент те рі 

региональные международные банки развития - 
аймақтық халықаралық даму банктері

региональный - өңірлік, аймақтық
региональный банк - өңірлік банк
региональный валют ный курс - өңірлік валюта 
бағамы

региональный валютный рынок - аймақтық валюта 
нарығы

региональный дилер - аймақтық дилер
региональный риск - аймақтық тəуекел
региональный рынок - өңірлік нарық
региональный фонд - өңірлік қор
региональный фонд помощи - өңірлік көмек қоры
региональный фондовый рынок - өңірлік қор 
нарығы

регио нальный центр обработки чеков - чек терді 
өңдеудің өңірлік орталығы

регипотекация - регипотекация (бағалы қа ғаз дар 
делдалының делдалдық қарызды қам та ма сыз ету 
үшін клиенттің банкідегі мар жа лық шотына 
кепілпұл салуы)

регистр - тіркелім, тізімдік, тіркеу кітабы (фир ма-
лар дың не несиегерлердің не жылжымайтын мүлік 
объектілерінің не бағалы қа ғаз дар дың жіктелімі, 
тізімі, тізбесі)

регистр агентов - агенттер тіркелімі (Ұлыбритания)
регистр административный - əкімшілік тіркелімі
регистр акций - акциялар тіркелімі
регистр акционерный - акционерлік тіркелім
регистр акционерных компаний - акцио нер лік ком-
па ниялардың тіркелімі

регистр бухгалтерский - бухгалтерлік тір ке лім
регистр бухгалтерского учета - бухгалтерлік есеп 
тіркелімі

регистр владельцев облигаций - облигациялар 
иелерінің тіркелімі (Ұлыбритания)

регистр выписанных счетов - жазып берілген шот-
тар дың тіркелімі

регистр государственный - мемлекеттік тіркелім
регистр дебиторской задолженности - деби тор лық 
берешек тіркелімі

регистр держателей залога под недвижимость - жыл-
жымайтын мүлік кепілімен ке піл зат ұстаушылардың 
тіркелімі

Регистр директоров и секретарей компаний - Компа-
ниялар директорлары мен хат шы ла ры ның тіркелімі 
(Ұлыбритания)

Регистр компаний - Компаниялар тіркелімі 
(Ұлыбритания)

регистр кредитов - несие тіркелімі
регистр кредиторов - несиегерлер тіркелімі (кепіл 
ре тін де жылжымайтын мүлік пайдаланылатын 
ипо те ка лық кредиттер бойынша несиегерлер тір ке-
ле тін тіркелім)
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регистр кредиторской задолженности - кре ди тор лық 
берешек тіркелімі

регистр международный - халықаралық тір келім
регистр налогового учета - салық есебінің тіркелімі
регистр недвижимости - жылжымайтын мү лік 
тіркелімі

регистр нормативных издержек - норма тив тік 
шығын дар тіркелімі

регистр платежных доку ментов - төлем құ жат-
тарының тіркелімі

регистр поддельных чеков - жалған чектер тіркелімі
регистр позаказный - тапсырыстар бойынша тіркелім
Регистр прекративших существова ние и прочих 
компаний - Тіршілігін тоқтатқан жəне басқа компа-
ниялар (Ұлыбритания) 

регистр себестоимости - өзіндік құн тіркелімі
регистр систематический - жүйелі тіркелім
регистр статистический - статистикалық тіркелім
регистр счетов к получению - алуға берілген шоттар-
дың тіркелімі

регистр текущего бухгалтерского учета - ағымдағы 
бухгалтерлік есеп тіркелімі

регистр учета запасов - қорлар есебінің тір келімі
регистр учетный - есептік тіркелім‚ есеп тір келімі
регистр целевой - мақсатты тіркелім
регистр ценных бумаг - бағалы қағаздар тір келімі
регистратор - тіркеуші (акционерлік қо ғам дар мен жа-
са сылған шарттар негізінде ак цио нер лердің тізім-
демесін жүргізумен жəне сақ таумен айналысушы)

регистратор акций - акцияларды тіркеуші
регистратор данных - деректерді тіркеуші
регистратор завещаний - өсиеттерді тіркеуші
регистратор за кладных - кепілхаттарды тір кеуші
регистратор ком паний - компанияларды тір кеуші 

(Ұлыбритания)
регистратор независимый - тəуелсіз тіркеуші
регистратор облигаций - облигацияларды тіркеуші
регистратор транс фертов акций - ак ция лар дың 
трансферттерін тіркеуші

регистратор ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар ды 
тіркеуші 

регистратура - тіркеу орны
регистрационная дата - тіркеу күні
регистрационная декларация - тіркеу мағ лұм дамасы 
регистраци онная заявка - тіркеу өтінімі 

(Ұлыбритания)
регистрационная карточка учета объектов обложе-
ния - салық салу объектілері есепке алынатын тіркеу 
карточкасы

регистрационное удостоверение - тіркеу куə лігі
регистрационный взнос - тіркеу жарнасы
регистрационный депо счет - тіркелмелі депо шот
регистрационный журнал - тіркеу журналы
регистрационный налог - тіркеу салығы
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 идентифи-
кационных номеров - жеке сəй кес тендіру нөмір ле-
рі нің тіркеу есебі

регистрация - тіркеу (1. фактілерді немесе құ бы лыс-
тарды есепке алу жəне оларға ресми танылған акті-
лер сипатын беру мақ са ты мен жазу, тия нақ тау; 
2. тізімге, есеп кітабына енгізу) 

регистрация акций предприятий - кə сіп орын дар дың 
акцияларын тіркеу

регистрация банков - банктерді тіркеу
регистрация биржевая - биржадағы тіркеу
регистрация в бухгалтерских книгах - бух гал терлік 
кітаптарға тіркеу

регистрация в качестве корпорации - корпорация 
ретінде тіркеу

регистрация выпуска ценных бумаг - бағалы қағаз-
дар шығарылымын тіркеу

регистрация государственных розничных цен - мем-
лекеттік бөлшек сауда бағасын 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-хабар лар ды 
тіркеу

регистрация кредитных организаций - кредит 
ұйымдарын тіркеу

регистрация курса - бағамды тіркеу
регистрация курса акций - акция бағамын тіркеу
регистрация налогоплательщиков - салық төлеуші-
лерді тіркеу

регистрация незаконная - заңсыз тіркеу
регистра ция облигации массового выпуска - жаппай 
шығарылған облигацияларды тіркеу

регистрация обязательная - міндетті тіркеу
регистрация опро тестования векселя - вексельге 
наразылық білдіруді 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
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регистра ция предложений, совпадающих по раз-
мерам и срокам - мөлшері мен мерзімі бойынша сай 
келетін ұсыныстарды тіркеу

регистрация проспекта выпуска ценных бумаг - 
бағалы қағаздар аңдатпасын тіркеу

регистрация риска - тəуекелді тіркеу 
регистрация рыночных цен - нарықтық баға ны тіркеу
регистрация с черного хода - жасырын жолмен тіркеу, 
жасырын тіркелу (жаргон сөз: ком панияның қор бир-
жасы мүшелерінің тізіміне астыртын ену тəсілі)

регистрация сделок - мəмілелерді тіркеу
регистрация страховых организаций - сақ тан дыру 
ұйымдарын тіркеу

регистрация технологий - технологияларды тіркеу
регистрация товара - тауарды тіркеу
регистрация товарного знака - тауар белгісін тіркеу
регистрация торговая - сауда тіркеуі 
регистрация транспортных средств - көлік құрал да-
рын тіркеу

регистрация участников - қатысушыларды тіркеу
регистрация цен - бағаны тіркеу 
регистрация ценных бумаг - бағалы қағаз дар ды 
тіркеу

регистрация ценных бумаг на имя брокера или дру-
гого дове ренного лица (не конечного владельца) - 
бағалы қағаздарды брокердің немесе басқа бір сенім-
ді тұлғаның атына тіркеу (ақырғы иеленуші емес)

регистрация ценных бумаг с правом задержки фак-
тического выпуска - бағалы қа ғаз дар ды нақты шы-
ға ры лымды тоқтату құ қы ғы мен тіркеу 

регистрация эмиссии ценных бумаг - бағалы қағаз-
дар эмиссиясын тіркеу

регистрация юридического лица - заңды тұлғаны 
тіркеу

регистрировать курс акций - акциялардың бағамын 
тіркеу

регистрировать участников торгов - сауда-саттыққа 
қатысушыларды тіркеу

регистрируемая ценная бумага - тіркелетін бағалы 
қағаз

регистрируемый - тіркелетін
регистровые счета в фунтах стерлингов - стерлинг 
фунт түріндегі тіркелімдік шоттар

регистры учета издержек - шығын есебінің тірке-
лімдері

регламент - регламент, реттеме, тəртіптеме, тəптіш-
те ме (1. іс-шаралар мен іс-қи мыл дар ды өткізу, қыз-
мет ті жүзеге асыру тəртібі мен уақытын бел гі-
лей тін жəне реттейтін, оларды белгілі бір шекпен 
шектейтін ережелер; 2. халықаралық конгрестер 
мен кон фе ренциялардың кейбір актілерінің атауы; 
3. үкіметтің, палатаның немесе бір палаталы пар-
ла мент тің ішкі ұйымы мен нысанын, сондай-ақ де-
пу тат тың құқықтық жағдайын рет тей тін ере же-
лер дің (тұ рақ ты немесе уақытша) жиын тығы)

регламент депозитария - депозитарийдің реттемесі

регламент предоставления ломбардного кредита по 
фиксированной ставке - тіркелген мөлшерлеме бо-
йынша ломбард несиесін тір кеу реттемесі

регламент служебный - қызмет реттемесі
регламент собрания - жиналыс регламенті
регламент торгов - сауда-саттық реттемесі
регламент финансовый - қаржылық регламент
регламент-акт - акт-реттеме
регламентация - регламенттеу, реттемелеу
регламентация деятельности - қызметті реттемелеу
регламентация деятельности банка - банк қызметін 
реттемелеу

регламентирование - регламенттеу, реттемелеу, 
тəртіптеу

регламентирование порядка приобретения акций - 
акциялар сатып алу ретін тəртіптеу

регламентирование торговли - сауданы тəр тіптеу
регламентированный трансфер - тəртіп тел ген тран-
сфер, реттемеленген трансфер

регламентированный трансферт - реттемеленген 
трансферт

регредиенд - регредиенд, кері талап қоюшы
регресс - кері талап
регресс вексельный - вексельдік кері талап 
регресс требований - талаптардың кері қойы луы
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 - кемі-
мелі өтемпұл жарнасы, кемімелі тозымпұл жарнасы 

регрессивные ставки - кемімелі мөлшерлеме
регрессивный иск - кері қуыным, кері талап қою
регрессивный иск в страховании - сақ тан ды ру да ғы 
кері қуыным (сақтандыру ор ган да ры ның келтірілген 
зиян үшін жауапты тұл ға ға талап қою құқығы)

регрессия - регрессия, кемімел (1. іскерлік белсен ді лік-
тің төмендеуі, оның қарқынының баяулауы; 2. қай-
сыбір кездейсоқ шаманың орташа мəнінің кейбір 
басқа шамаға не көп шамаға тəуелділігі)

регрессное требование - кері талап қою
регрессное требование гаранта к принципалу - 
кепілгердің принципалға қойған кері талабы

регрессное требова ние к индоссанту - индос сант қа 
кері талап қою

регрессный иск - кері талап, кері талапты қуыным
регрессный иск в страховании - сақтан ды ру да ғы кері 
талап, сақтандырудағы кері талапты қуыным

регрессный риск - кері талап тəуекелі
регрессо - регрессо, кері талап
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регулирование - реттеу, ретке келтіру, тəр тіп  теу 
(жекелеген тұлғалар немесе нысандар қа был да ған 
шешімдерді мемлекеттік ба қы лау)

регулирование административно-правовое - əкім ші-
лік-құқықтық реттеу

регулирование антидемпинговое - демпин гі ге қарсы 
реттеу

регулирование антимонопольное - моно по лия ға 
қарсы реттеу

регулирование аудиторской деятельности - аудитор-
лық қызметті реттеу 

регулирование банковское - банктік реттеу
регулирование бюджетное - бюджеттік реттеу
регулирование бюджетов - бюджеттерді реттеу
регулирование валютного курса - валюта ба ға мын 
реттеу

регулирование валютное - валюталық реттеу
регулирование валютных операций - валюта опера-
цияларын реттеу

регулирование валюты - валютаны реттеу
регулирование государственное - мем ле кет тік реттеу
регулирование денежного обращения - ақша айналы-
сын реттеу

регулирование денежное - ақшаны реттеу
регулирование денежно-кредитное - ақша-несиелік 
реттеуі 

регулирование денежных выплат по заработкам - 
жалақы бойынша ақшалай тө лем дер ді реттеу

регулирование деятельности банков - банк тер дің 
қызметін тіркеу

регулирование долга - борышты реттеу
регулирование дохода - кірісті реттеу, табыс ты реттеу
регулирование задолженности по спецссудным сче-
там - арнаулы несие шоттары бойынша берешекті 
реттеу

регулирование задолженности по ссудам банка - 
банктің несиесі бойынша берешекті реттеу

регулирование заработной платы - жалақы ны реттеу
регулирование изменения курса иностранной валю-
ты - шетел валютасы бағамының өзгеруін реттеу

регулирование кассовых ресурсов - кассалық ресурс-
тарды реттеу

регулирование кредитное - кредиттік реттеу
регулирование кредитной линии - несие желісін 
реттеу

регулирование кре дитов - несиені реттеу
регулирование кре дитования - несиелен ді ру ді реттеу
регулирование курса - бағамды реттеу
регулирование международных валютных отноше-
ний - халықаралық валюта қа ты нас та рын реттеу

регулирование международных кредитных отноше-
ний - халықаралық несие қа ты нас та рын реттеу

регулирова ние наличия ценных бумаг и других фи-
нансовых активов - бағалы қа ғаз дар мен басқа да 
қаржы активтерінің болуын реттеу

регулирование наличного денежного обращения - 
қолма-қол ақша айналысын реттеу

регулирование налоговое - салықпен реттеу, салық-
тық реттеу

регулирование нормы процента - пайыз нормасын 
реттеу

регулирование оборотной кассы - айналым кассасын 
реттеу

регулирование оборотных касс в учреждениях На-
ционального банка - Ұлттық банк мекемелеріндегі 
айналым кассаларын реттеу

регулирова ние остатка средств на счете - шоттағы 
қаражат қалдығын реттеу

регулирование отклонений - ауыткуларды реттеу
регулирование портфеля ценных бумаг - бағалы 
қағаздар қоржынын реттеу

регулирование правовое - құқықтық реттеу
регулирование процентного отчисления - пайыздық 
аударымды реттеу

регулирование риска - тəуекелді реттеу
регулирование рынка - нарықты реттеу
регулирование рынка ценных бумаг - бағалы қағаз-
дар 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 струк туры портфеля активов - ак-
тивтер қоржынының құрылымын реттеу

регулирование таможенно-тарифное - кеден дік-
тарифтік реттеу 

регулирование тарифных ставок - тарифтік мөлшер-
лемелерді реттеу

регулирование тарифов -тарифтерді реттеу
регулирование трудовых отношений - еңбек қаты-
нас тарын реттеу

регулирование уровня зарплаты - жалақы деңгейін 
реттеу

регулирование финансовое - қаржылық реттеу
регулирование фондовых рынков негосударствен-
ными органа ми - қор нарығын бей мем ле кеттік 
орган дардың реттеуі

регулирование цен - бағаны реттеу
регулирование ценовое - бағалық реттеу
регулирование ценообразования - баға бел гі леу ді 
реттеу

регулирование численности персонала - қыз мет кер-
лер санын реттеу

регулирование эколого-экономическое - экология-
лық-экономикалық реттеу

регулирование экономики - экономиканы реттеу
регулирование экономического цикла - эко но мика-
лық кезеңді реттеу

регулирование экономическое - экономи ка лық реттеу
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регулировать - реттеу (1. механизм, прибор бөл  шек те-
рі нің жұмыс үшін қажетті, дұ рыс өз ара іс-қи мы-
лын белгілеу; 2. белгілі бір тəр  тіп  ке, ережеге ба ғын-
ды ру, ретке кел ті ру)

регулировать выпуск банкнот - банкнот шы ға ры лы-
мын реттеу

регулировать иностранные капиталовложения - 
шетелдік күрделі жұмсалымды реттеу

регулировать курсы валют - валюталардың бағамын 
реттеу

регули ровать платеж по счету - шот бойын ша төлем-
ді реттеу

регулировать рынок - нарықты реттеу
регулировка - реттеу, реттелім
регулируемая валюта - реттелетін валюта, реттелмелі 
валюта

регулируемая инвестиционная компания - реттелме-
лі инвестициялық компания

регулируемая рыночная экономика - рет тел мелі 
нарықтық экономика

регулируемая ставка по закладной - ке піл ақ ша бо-
йынша реттелмелі мөлшерлеме

регулируемая цена - реттелетін баға
регулируемые биржевые товары - реттелетін биржа 
тауарлары

регулируемые деньги - реттелетін ақша
регулируемые рыночные отношения - рет телмелі 
нарықтық қарым-қатынас

регулируемый валютный курс - реттелетін валюта 
бағамы

регулируемый доход - реттелетін табыс
регулируемый плавающий - реттелетін құ былмалы
регулируемый рынок - реттелмелі нарық
Регулирующая ассоциация финансовых посредни-
ков, менеджеров и брокеров - Қар жы дел дал да ры-
ның, менеджерлерінің жəне бро кер ле рі нің реттеуші 
қауымдастығы (Ұлыбритания)

Регулирующая организа ция компаний по страхова-
нию жиз ни и паевых фондов - Өмір ді сақтандыру 
компаниялары мен үлес  пұл қор ла рының реттеуші 
ұйымы (Ұлыбритания)

регулирующая ссуда для поддержки финансово-
го сектора - қаржы секторын қолдауға ар нал ған 
реттеуші несие 

регулирующая функция цены - бағаның рет теу шілік 
атқарымы

регулирующее кредитование - реттеуші не сие лендіру 
регулирующий выпуск и про дажу акций и ценных 
бумаг - акциялар мен бағалы қағаздарды шығару мен 
сатуды реттеуші

регулирующий счет - реттеуші шот
регулярная покупка банком ценных бумаг для кли-
ентов - банктің клиенттер үшін ба ға лы қағаздарды 
тұрақты сатып алуы

регулярно возобновляемый кредит без фиксиро-
ванного срока - мерзімі тіркелмеген тұ рақты түрде 
жаңартылып отыратын несие

регулярно повторяющиеся расходы - тұ рақ ты қайта-
ла нып тұратын шығыс

регулярность - тұрақтылық, реттілік
регулярность поставок - жеткізілімнің тұ рақ ты лығы
регулярные налоги - тұрақты салықтар
регулярные платежи - тұрақты төлемдер
регулярный дивиденд - тұрақты дивиденд
регулятивная система - реттеуші жүйе
регулятивное окружение банков - банкі лер дің рет-
теу ші қоршамы, банкілердің реттеуші ортасы (банк 
əрекет ететін сырт қы құ қық тық жəне нор ма тив-
тік орта)

регулятивные органы - реттеуші органдар
регулятивные установления - реттеуші нұс қаулар
регулятор - реттеуіш
регуляторы экономические - экономикалық ретте-
уіштер

редезинтермедиация - редезинтермедиация (делдал-
дарды іске тарту)

редемпция - редемпция (борышқорлық бағалы қағаз-
дар не артықшылықты акциялар шы ға ры лы мын 
атаулы құны бойынша не сый лық ақы лы бағасы бо-
йынша төлем мерзімі бас тал ған ға дейін не бас тал-
ған бойда сатып алу) 

редискаунт - редискаунт, кері дискаунт (банкіде дис-
каунт талған қысқа мерзімді борышқорлық құжат)

редисконтирование - қайта дисконттау, қайта есептеу 
(1. вексельді қайта есептеу; 2. ма те матикалық кері 
дисконттау амалы)

редисконтирование векселей - вексельдерді қайта 
дисконттау

редукция - редукция (1. күрделі нəрсені не ғұр лым 
қара пайым ету; 2. бағам мен тауар ба ға сы ның 
құлдырауы)

редуцирование - редукциялау, кеміту (мə нет тің құра-
мындағы асыл металдың мөлшерін азайту жолымен 
оның құнын төмендету)

редуцирование страховой суммы - сақтан ды ру сома-
сын кеміту

редуцированная страховая сумма - ре дук ция лан ған 
сақтандыру сомасы (өмір ді сақ та н ды ру шарты бо-
йынша сақ та ну шы ның ке зек ті сақтандыру жарна-
сын төлеуді мер зі мі нен бұрын тоқтатуына байла-
нысты азай тыл ған сақтандыру сомасы)

редуцированные налоговые ставки - кемітіл ген 
салық мөлшерлемесі

редуцировать - редукциялау (мəнеттің құ ра мын дағы 
асыл металдың мөлшерін азайту жолымен оның 
құнын төмендету)

реестр - тізілім; атаусөз (1. объектілердің, мү лік тің 
тізбесі, тізімі; 2. істер, құжаттар, мүліктер жа-
зылатын кітап)

реестр акцептов - акцептілер тізілімі
реестр акций - акциялардың тізілімі
реестр акционерного общества - акционерлік қоғам 
тізілімі
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реестр акционеров - акционерлердің тізілімі (ком па-
ния ның барлық акционерлерінің ие ле не тін ак ция ла-
ры ның саны көрсетілген тізімі)

реестр ваучеров - ваучерлер тізілімі, ке піл хат тар 
тізілімі

реестр владельцев облигаций - облигация иелерінің 
тізілімі

реестр владельцев ценных бумаг - бағалы қағаздар 
иелерінің тізілімі

реестр государственной регистрации акционерных 
обществ и товариществ - ак цио нер лік қоғамдар мен 
серіктестіктерді мем ле кет тік тіркеу тізілімі

реестр государственной собственности за границей - 
шетелдегі мемлекеттік меншіктің тізілімі

реестр де биторской задолженности - де би тор лық 
берешектің тізілімі

реестр держателей ценных бумаг - бағалы қағаздарды 
ұстаушылардың тізілімі, бағалы қағаз иелерінің 
тізілімі

реестр задолженно сти банкрота - банкрот бе ре ше гі-
нің тізілімі

реестр кре диторской задолженности - кре ди тор лық 
берешектің тізілімі

реестр обладателей вексельных прав требования - 
талаптың вексельдік құқықтары ие ле рі нің тізілімі

реестр операций - операциялар тізілімі
реестр платежных документов - төлем құ жат та ры ның 
тізілімі

реестр платежных требований - төлем талап тарының 
тізілімі

реестр страховых брокеров - сақтандыру дел дал да ры-
ның тізілімі

реестр ценных бумаг - бағалы қағаздар тізілімі
реестродержатель - тізілім ұстаушы, тізілім иесі 

(бағалы қағаздарды ұстаушылардың немесе өзге 
эмитенттің тізілімін жүргізуші)

режим - режим, тəртіптеме, түзім
режим валютный - валюталық тəртіптеме
режим визовый - рұқсатнамалық тəртіптеме
режим гибких валютных курсов - икемді ва лю та лық 
бағам тəртіптемесі

режим инвестиций - инвестициялар тəр тіп те месі
режим кредитования - несиелендіру тəр тіп темесі
режим льготный - жеңілдікті тəртіптеме
режим наибольшего благоприятствования - барын-
ша қолайлы жағдай туғызу тəртіптемесі

режим налоговый - салықтық тəртіптеме
режим национальный - ұлттық тəртіптеме
режим неблагоприятный - қолайсыз тəр тіп теме
режим “он-лайн” (“онлайн”) - “он-лайн” (“онлайн”) 
режимі (электрондық байланыс желісі: компью тер-
ді немесе басқа бір құ рыл ғыны желіге ті ке лей қосу 
режимі, мұнда өзара əрекет етуші жү йе лер ара сын-
да ғы байланыс үзілмейді) 

режим он-лайновый (онлайновый) - он-лайн дық 
(онлайндық) тəртіптеме

режим оптимальный - оңтайлы тəртіптеме

режим ответственного хранения - жауап кер шілікпен 
сақтау тəртіптемесі

режим “офф-лайн” (“оффлайн”, “офлайн”) - “офф-
лайн” (“оффлайн”, “офлайн”) тəр тіп те ме сі (ком-
пьютер жұмысының дербес режимі, яғни басқа 
компьютерге немесе желіге қоспай жұмыс жасауы, 
сондай-ақ кре дит тік карточка шығарушы ком па ния-
ның көмегімен мəміле жасасылған сəтте терминал-
дар немесе банк автоматтары оның компьютерімен 
жалғаспайтын опе ра ция лық режим)

режим офф-лайновый (оффлайновый, офлайно-
вый) - 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 рабочий - жұмыс тəртіптемесі
режим равноправный - тең құқықты тəртіптеме
режим рациональный - ұтымды тəртіптеме
режим таможенный - кедендік тəртіптеме, кеден 
тəртіптемесі

режим торговый - сауда тəртіптемесі
режим труда и отдыха - еңбек пен демалыс тəртіп те-
месі

резерв - сақтық қоры, сақталым, сақтаулы қор, (1. бір 
нəрсенің қажетті жағдайға деп сақталған қоры; 
2. қажетті жаңа материалдар, күштер алынатын 
көз, бастау; 3. шарт талаптары айқындалғаннан 
кейін жалпы не ерекше мақсатта активтерден 
бөлінетін қор)

резерв ассигнования на капитальные вложения - 
күрделі жұмсалымға бөлінген қар жы сақтық қоры

резерв банка (банковский) - банктің сақтық қоры 
(несиенің орнын толтыру мақсатымен құрылған 
сақ тық қор; коммерциялық банк капиталының ор та-
лық банк шотында сақ та луға міндетті, инвестиция 
үшін пайдаланылмайтын бөлігі) 

резерв банкнот - банкноттың сақтық қоры
резерв взносов - жарна сақтық қоры
резерв взносов по страхованию жизни - өмір ді 
сақтандыру жарнасының сақтық қоры (өмірді не 
зей нет ақыны ұзақ мерзімді сақ тан ды ру шарты бо-
йынша алдағы уақытта тө лем төлеу үшін сақ тан-
ды ру мекемесі құ ра тын қор) 

резерв гарантийный - кепілдікті сақтық қор 
резерв государственный - мемлекеттік сақтық қор
резерв денег - ақша сақтық қоры
резерв денежный - ақшалай сақтық қор 
резерв денежных средств - ақшалай қа ра жат тың 
сақтық қоры

резерв для возмещения потерь по ссудам - несие 
бойынша шығасының орнын тол ты ру ға арналған 
сақтық қор
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резерв для выкупа - өтеуін төлеп алуға ар нал ған 
сақтық қор

резерв для выкупа капитала - капиталды сатып алуға 
арналған сақтық қор 

резерв для выплат страхового возмещения - сақтан-
дыру өтемін төлеуге арналған сақтық қор 

резерв для выплаты дивидендов и процентов - диви-
денд пен пайыз төлеуге арналған сақтық қор

резерв для выравнивания уровня дивиденда - диви-
денд деңгейін теңестіруге арналған сақтық қор

резерв для переоценки стоимости - кұнды қайта баға-
лауға арналған сақтық қор 

резерв для пере смотра курсов - бағамды қай та қарау-
ға арналған сақтық қор

резерв для погаше ния - өтемге арналған сақ тық қор
резерв для поддержания уровня дивиденда - диви-
денд деңгейін қолдауға арналған сақтық қор 

резерв для покрытия безнадежных долгов - үмітсіз 
(неғайбыл) борышты өтеуге арналған сақтық қор

резерв для покрытия возможных курсовых потерь 
долгосрочных ценных бумаг - ұзақ мерзімді бағалы 
қағаздардың ықтимал ба ғам дық шығасысын өтеуге 
арналған сақтық қор 

резерв для покрытия долга - борышты өтеуге арнал-
ған сақтық қор

резерв для покрытия потерь от кредитов - кредиттен 
болған шығасыны жабуға арналған сақтық қор

резерв для покрытия сомнительной дебиторской за-
долженности - күмəнді де би тор лық берешекті жабу-
ға арналған сақтық қор

резерв для покрытия сомнительных долгов - күмəн-
ді борышты өтеуге арналған сақтық қор

резерв для предстоящих выплат страхователям - 
алдағы уақытта сақтанушыларға тө леу ге арналған 
сақтық қор 

резерв для расширения предприятия - кə сіп орыңды 
ұлғайтуға арналған сақтық қор 

резерв для уплаты процентов - пайыз төлеуге арнал-
ған сақтық қор

резерв для фонда погашения облигаций - облигация-
ларды өтеу қорына арналған сақтық қор

резерв для чрез вычайных операций - тө тен ше опера-
цияларға арналған сақтық қор

резерв законный - заңды сақтық қор
резерв золота (золотой) - алтын сақтық қоры
резерв избыточный - басы артық сақтық қор 
резерв ино странной валюты - шетел валюта сының 
сақтық қоры

резерв капитала (капитальный) - капитал дың сақтық 
қоры

резерв капиталовло жений - күрделі жұм са лым ның 
сақтық қоры

резерв кассовый - кассалық сақтық қор
резерв конвертируемой валюты - айырбасталатын 
валютаның сақтық қоры

резерв ликвидный - өтімділік сақтық қоры

ре зерв ликвидных активов - өтімді актив тер дің сақ-
тық қоры (банктегі)

резерв на амортизацию - амортизацияға ар нал ған сақ-
тық қор, тозымпұлға арналған сақтық қор 

резерв на выплату будущих дивидендов - бо ла шақ 
дивидендтерді төлеуге арналған сақ тық қор 

резерв на выпла ты по обязательствам - мін дет те-
мелер бойынша төлемақы төлеуге жұм са латын сақ-
тық қор

резерв на замену - ауыстыруға арналған сақ тық қор 
резерв на износ и амортизацию - тозым мен тозым-
пұл ға арналған сақтық қор 

резерв на накладные расходы - үстеме шы ғыс қа 
арнал ған сақтық қор 

резерв на непредвиденные обстоятельства - күтпе-
ген жағдайға арналған сақтық қор 

резерв на непредви денные расходы - бол жан ба ған 
шығыстарға жұмсалатын сақтық қор

резерв на переоценку - қайта бағалауға арнал ған сақ-
тық қор 

резерв на погашение государственных кратко-
срочных казначейских обязательств - мем ле кет тік 
қысқа мерзімді қазынашылық міндеттемелерді өтеу-
ге арналған сақтық қор

резерв на по гашение задолженности - бе ре шекті 
өтеуге жұмсалатын сақтық қор

резерв на погашение привилегиро ванных акций - 
пұрсатты акцияларды өтеуге жұм са ла тын сақтық қор

резерв на покрытие безнадежных долгов - үміт сіз 
(неғайбыл) борышты жабуға жұм са ла тын сақтық қор

ре зерв на покрытие безнадежных и сомнительных 
долгов - үмітсіз жəне күмəнді борышты жабуға жұм-
са латын сақтық қор

резерв на покрытие возможных убытков - ық тимал 
залалды жабуға жұмсалатын сақ тық қор

резерв на покрытие кредит ных убытков - кре  дит тік 
залалды өтеуге арналған сақтық қор

резерв на покрытие накладных расходов - үстеме 
шығысты өтеуге арналған сақтық қор 

резерв на покрытие обесценения инвестиций - ин-
вес тицияларды қамсыздандырманы жабуға жұм са ла-
тын сақтық қор

резерв на покрытие обесценения ценных бумаг - 
бағалы қағаздардың құнсыздануын жабуға жұм са ла-
тын сақтық қор

резерв на покрытие ожидаемых убытков - болжалды 
залалды жабуға жұмсалатын сақ тық қор

резерв на покрытие особо сомнительных долгов 
- ерекше күмəнді борышты жабуға жұм салатын сақ-
тық қор

резерв на покрытие просроченного долга - мер зімі 
өткен борышты жабуға жұмсалатын сақ тық қор

резерв на покрытие сомнительной дебиторской за-
долженности - күмəнді дебиторлық берешекті жа бу-
ға жұмсалатын сақтық қор

резерв на покрытие сомнительных долгов - кү мəнді 
борыштарды жабуға арналған сақ тық қор
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резерв на покрытие текущих расходов - ағым  дағы 
шығысты өтеуге арналған сақтық қор 

резерв на покрытие убытков - залалды өтеу ге арнал-
ған сақтық қор

резерв на покрытие убыт ков от снижения курсов 
ценных бу маг - бағалы қағаздар ба ға мы ның тө мен-
де уі нен болатын залалды жа бу ға жұмсалатын сақтық 
қор

резерв на покрытие убыт ков по ссудам - не сие бо-
йынша залалды өтеуге арналған сақ тық қор

резерв на покрытие чрезвычайных потерь - тө  тен  ше 
шығасыны жабуға арналған сақтық қор

резерв на происшедшие, но незаявленные убытки - 
болған, бірақ мəлімделмеген залал ға арналған сақтық 
қор

резерв на случай возможных убытков - ық ти мал за-
лалдар болған жағдайға арналған сақ тық қор 

резерв на случай недостачи - жетпей қалған жағдайға 
арналған сақтық қор 

резерв на слу чай непредвиденных обстоя тельств - 
болжанбаған мəн-жай болған жағ дай ға арналған сақ-
тық қор

резерв на случай потери от уменьшения стоимости 
запасов - босалқы қорлар құнының азаюынан бола-
тын шығасы жағдайына ар нал ған сақтық қор

резерв на убытки по инвестициям - инвестициялар 
бойынша болатын шығынға арналған сақтық қор 

резерв на уплату налогов - салық төлеуге ар нал ған 
сақтық қор 

резерв на уплату процентов - пайыздарды тө леу ге 
арналған сақтық қор 

резерв на финансирование эксплуатационных рас-
ходов - пайдалану шығысын қар жы лан ды ру ға арнал-
ған сақтық қор

резерв наличный - қолма-қол ақша сақтық қоры 
резерв оборотного капитала - айналым капи та лы ның 
сақтық қоры

резерв, образованный путем займа - қарыз жолымен 
құралған сақтық қор (орталық банкте)

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 неоплаченным претензиям - тө лен беген 
кінəрат-талап бойынша сақтық қор

резерв по непредвиденным убыткам - болжанбаған 
залал бойынша сақтық қор

резерв по сомнительным долгам - күмəнді борыштар 
бойынша сақтық қор

резерв под обесценение ценных бумаг - ба ға лы қағаз-
дардың құнсыздануына арналған сақ тық қор

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

резерв, пре дусмотренный уставом - жарғыда қарас-
ты рылған сақтық қор

резерв премии - сыйлықақы сақтық қоры
резерв премии в страховании - сақ тан ды ру да ғы 
сыйлықақы сақтық қоры

резерв произошедших, но не заявленных убытков - 
болған, бірақ мəлімделмеген за лал дың сақтық қоры

резерв против депозитов до востребования - талап 
етілмелі депозиттің орнына жүретін сақтық қор

резерв про тив срочных вкладов - мерзімді са лым ның 
орнына жүретін сақтық қор

резерв специального назначения - арнаулы мақ сат та-
ғы сақтық қорлар

резерв страхования - сақтандыру сақтық қоры
резерв страхования жизни - өмірді сақтан ды ру сақ-
тық қоры

резерв страховой - сақтандыру сақтық қоры
резерв страховых взносов - сақтандыру жар на ла ры-
ның сақтық қоры

резерв, требуемый федеральным страхованием - 
федералдық сақтандыру талап ететін сақ тық қор

резерв убытков - залал сақтық қоры
резерв уставный - жарғылық сақтық қор
резерв, установленный законом - заңмен бел гіленген 
сақтық қор 

резервация - сақтаулы қорда қалдыру
резервирование - сақтық қорда сақтау
резервирование денег - ақшаны сақтық қорда сақтау
резервирование средств - қаражатты сақтық қорда 
сақтау (компанияның пайданың бір бөлігін болашақ 
шығын үшін сақтық қорда сақтауы)

резервирование средств в иностранной валюте - 
қаражатты шетел валютасы түрінде сақтық қорда 
сақтау

резервированная цена - сақтық қордағы баға (сатушы 
өз тауарын одан төмен бағаға са ту ға келіспейтін ең 
төменгі бастапқы баға)

резервировать деньги - ақшаны сақтық қорға жинау
резервируемые прибыли - сақтық қорда сақ та ла тын 
пайда

резервная валюта - сақтаулы валюта, сақтық валюта
резервная доля в Международном валютном фонде - 
Халықаралық валюта қорындағы сақ тық үлес

резервная кредитная линия - сақтық несие желісі
резервная норма - сақтық қордағы норма, сақ тық 
норма 

резервная позиция в Международном валютном 
фонде - Халықаралық валюта қо рын да ғы сақтық 
жайғасым

резервная система - сақтық қор жүйесі (тө тен ше не-
месе болжап білуге болмайтын жағ дай ларда ақша 
мен валюта айналысын қа лып ты етуге тиіс мем ле-
кет тік сақтық қор лар мен арнаулы қорлар жүйесі)

резервная транша - сақтық траншасы (елдің Халық-
ара лық валюта қорындағы 25 %-дық үлес темесі)

резервная транша МВФ - ХВҚ-ның сақтық траншасы
“резервная” регистра ция - “сақтық” тіркеу
резервное обязательство - сақтық міндеттеме
резервные активы - сақтық активтер
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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 налоговые сертификаты - сақтық салық 
сертификаттары

резервные счета - сақтық шоттары 
резервные требования - сақтық қор талаптары
резервные требо вания Федеральной резервной сис-
темы - Федералдық сақтық қор жүйесі сақтық қор 
талаптары

резервные требования центрального банка - орта-
лық банктің сақтық талаптары

резервные требования центрального банка по отно-
шению к коммерческим банкам - Ор та лық банктің 
коммерциялық банктерге қоя тын сақтық талаптары

ре зервные требования, установленные на основе 
суммы депозитов за теку щий период - ағымдағы 
кезеңдегі депозиттер сомасы негізінде белгіленген 
сақтық талаптар

резервные требования, установленные на осно ве 
суммы депозитов за прошедший период - өт кен ке-
зең де гі депозиттер со ма сы ның негізінде бел гі лен ген 
сақтық талаптар

резервные фонды - сақтық қорлар
резервные фонды банкнот и монет Национального 
банка - Ұлттық банк банкноттары мен мəнетінің сақ-
тық қорлары 

резервные фонды бюджетов - бюджеттердің сақтық 
қорлары

резервные фонды денежных билетов и металличе-
ских монет - ақша билеттері мен металл мəнеттің 
сақ тық қорлары

резервные фонды денежных знаков - ақша белгіле рі-
нің сақтық қорлары

резервный - сақтық
резервный аккредитив - сақтық қор аккре ди ти ві 

(аккредитивтің сирек пайдаланылатын түрі, ол не-
сие мекемесінің айрықша жағдайларда төлем тө ле-
уі не немесе есеп айырысуына мүмкіндік береді)

резервный банк - сақтық банкі
Резервный банк Австралии - Австралияның Сақтық 
банкі

резервный депозит - сақтық депозит
резервный капитал - сақтық қор капиталы, сақ тық 
капиталы (1. кəсіпорынның мен шік ті қа ра жа тының 
пайдадан жыл са йын аударылатын аударым есе бі-
нен құ ра ла тын бө лі гі; 2. қайсыбір ха лық ара лық қа-
уым дас тық баға мен ұсыныстарды тұ рақ тан ды ру 
үшін жи нақ таған тауарлардың босалқы қоры)

резервный кредит - сақтық кредиті, сақтық қор 
кредиті

резервный налоговый сертификат - сақтық қор са-
лық сертификаты

резервный счет - сақтық шот

резервный счет банка - банктің сақтық шоты
резервный фонд - сақтық қор (акционерлік қо ғам-
ның өзге қаражат қалмаған жағдайда залалдарды 
жабуға, сондай-ақ қоғамның облигацияларын өтеуге 
жəне акцияларын сатып алуға арналған арнаулы 
ақшалай қоры)

резервный фонд бюджета республики - республика 
бюджетінің сақтық қоры (бір жол ғы сипаттағы 
болжанбаған шы ғын дар ды қар жыландыру үшін 
бюджет қаражаты есе бі нен құралатын қор, соның 
ішінде та би ғи жəне техногендік сипаттағы тө тен-
ше жағдайлардың зардаптарын жою үшін рес пуб ли-
ка лық бюджетте ор та лық тан ды рыл ған қаражат)

резервный фонд для выплаты дивидендов - диви-
денд төлеуге арналған сақтық қор 

резервный фонд для выплаты процентов - пайыз 
төлеуге арналған сақтық қор

резервный фонд для облигационной серии - облига-
циялық серияға арналған сақтық қор

резервный фонд для переоценки активов - актив тер-
ді қайта бағалауға арналған сақтық қор

резерв ный фонд для погашения акций - акцияларды 
өтеуге арналған сақтық қор

резервный фонд для ревальвации - реваль ва ция ға 
арналған сақтық қор

резервный фонд залогового сертификата - ке піл 
серти фикатының сақтық қоры

резервный фонд на содер жание - ұстауға ар нал ған 
сақтық қор

резервный фонд неоплаченных убытков - өтелмеген 
залалдардың сақтық қоры (сақ тан ды руда)

резервный чековый счет - сақтық қордың чек тік 
шоты

резервы - сақтық қорлар, сақтаулы қорлар 
(1. нарықтағы түрлі ескерілмеген фак тор лар дың, 
дүлей апаттардың, өндірістегі ір кі ліс тер дің салда-
рынан болатын шы ғын дар дың орнын толтыру үшін 
құрылатын ма те риал дық жəне ақшалай босалқы 
қор лар; 2. қолда бар өндірістік ресурстарды жақсы 
пайдалану мүмкіндіктері; 3. төлем теңгерімінің ка-
питалдар шоты бөліміне кіретін бап)

резервы банков-чле нов Федеральной резервной 
системы - Федералдық сақтық қор жүйесіне мүше 
банктердің сақтық қорлары

резервы безусловных ликвидных международных 
платеж ных средств - сөзсіз өтімді халықаралық 
тө лем қаражатының сақтық қоры (алтын, арнаулы 
өзара қарыз құқығы, Ха лық ара лық валюта қо рын да-
ғы сақтық жайғасым)

резервы в федеральных резервных банках - феде-
рал дық сақтық қор банктеріндегі сақтық қорлар

резервы валютные - валюта сақтық қорлары, валю та-
лық сақтық қорлар 

резервы государственные - мемлекеттік сақ тық 
қорлар

резервы для выкупа или погашения - тө леу ге немесе 
өтеуге арналған сақтық қорлар
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резервы для выкупа капитала - капиталды өтеуін 
төлеп алуға арналған сақтық қорлар

резервы для обе спечения частных небанковских де-
позитов - жекеше бейбанктік депозиттерді қам та ма-
сыз етуге арналған сақтық қорлар

резервы заемные - қарыз сақтық қорлары
резервы золота и иностранной валюты - алтын мен 
шетелдік валютаның сақтық қор ла ры

резервы золотовалютные - алтын-валюта сақ тық 
қорлары

резервы иностранной валюты - шетел ва лю та сының 
сақтық қорлары 

резервы капитала (капитальные) - капитал сақ тық 
қорлары, күрделі қаржы сақтық қор ла ры (ком па ния-
ның не банкінің акционерлер арасында бөлуге бол-
майтын сақтық қоры)

резервы кассовые - кассалық сақтық қорлар
резервы коммерческих банков - ком мер ция лық банк-
тер дің сақтық қорлары

резервы, которые могут быть распределены между 
акционе рами - акционерлер арасында бөлуге бола-
тын сақтық қорлар

резервы материальные - материалдық сақтық қорлар
резервы международные - халықаралық сақ тық 
қорлар

резервы на льготы по уплате страховых взносов 
- сақтандыру жарналарын төлеу жө  нін  де   гі же ңіл дік-
тер ге арналған сақтық қорлар

резервы на незаявленные убытки - беймəлім залал-
дар ға арналған сақтық қорлар

резервы на переоценку - қайта бағалауға ар нал ған 
сақтық қорлар

резервы на покрытие долга - борышты өтеу ге арнал-
ған сақтық қорлар 

резервы на списание обременении - ауырт па лық ты 
есептен шығаруға арналған сақтық қорлар

резервы налоговые - салықтық сақтық қорлар
резервы, не приносящие процентов - пайыз əкел мей-
тін сақтық қорлар 

резервы неиспользованные - пай да лы ныл ма ған сақ-
тық қорлар

резервы неоплаченных убытков - төленбеген залалға 
сақталған сақтық қорлар

резервы неоплаченных убытков в страховании 
- сақтандырудағы төленбеген залалға сақ талған 
сақтық қорлар

резервы обязательные - міндетті сақтық қорлар
резервы открытые - ашық сақтық қорлар
резервы Правительства Республики Казахстан - 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің сақ тық қорлары

резервы предполагаемых ассигнований - болжалды 
қаражаттандыру сақтық қорлары

резервы предстоящих расходов и платежей - ал дағы 
шығыс мен төлемдердің сақтық қор лары

резервы, создаваемые банком в соответствии с за-
конодательством - банк заңдарға сəй кес жасаған 
сақтық қорлар

резервы страховые - сақтандыру сақтық қор ла ры 
(сақтандыру ұйымдары сақ тан ды ру өте мі мен сақ-
тан дыру сомасын төлеуді қамтамасыз ету үшін 
құратын қорлар)

резервы, установленные законом - заңмен белгі лен-
ген сақтық қорлар 

резервы финансовые - қаржы сақтық қор ла ры, қар-
жы лық сақтық қорлар

резервы целевые - мақсатты сақтық қорлар
резервы центрального банка - орталық банк сақтық 
қорлары 

резидент - резидент (1. салық салу тұр ғы сы нан осы 
елде шетелдік болып табылатын заң ды немесе жеке 
тұлға; 2. елде тұрақты мекенжайы бар, соның 
ішінде уақытша шетелде тұратын немесе респуб-
ликадан тыс жерлерде мемлекеттік қызметте 
жүр ген жеке тұлғалар) 

резидентский счет - резиденттік шот
резиденты вне банковской сферы - банк аясынан тыс 
резиденттер 

резиденты национального хозяйства - ұлт тық шаруа-
шылық резиденттері

резиденты национальной экономики - ұлт тық эконо-
мика резиденттері

резиденты Республики Казахстан - Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сы ның резиденттері

резиденты-физические лица - резидент-жеке 
тұлғалар

резиденты-юридические лица - резидент-заңды 
тұлғалар

резиденция - резиденция (үкіметтің, мемлекет бас-
шы сы ның не жоғары əкімшілік қыз  мет ті атқарушы 
адамның орналасқан жері)

резиденция официальная - ресми резиденция
резиденция правительственная - үкімет резиден-
циясы 

“резиновый” чек - “резина” чек (шоттағы қаражат 
қалдығынан асып түсетін сомаға жазылған чек, 
яғни банкідегі шотта тиісті қалдық мөлшерімен 
қамтамасыз етілмеген чек дегенді білдіретін жар-
гон сөз) 

резкие колебания цен - бағаның күрт ауытқуы
резкий подъем цен акций после спокойного их по-
вышения - акциялардың баяу жо ға ры ла ған нан кейін 
күрт көтерілуі

резкий рост - күрт өсу 
резкий рост цен- бағаның күрт өсуі
резкий скачок обменного курса - айырбас ба ғамының 
күрт секіруі

резкий скачок цен - бағаның күрт секіруі
резкий экономический спад - экономикалық күрт 
құлдырау

резко колебаться - күрт ауытқу
резко падать - күрт төмендеу
резко повышать цены - бағаның күрт жо ға ры лауы
резко повышаться - күрт көтерілу (баға туралы)
резко расти - күрт өсу 
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резко снижающи еся курсы акций - ак ция лар дың 
күрт төмендеу үстіндегі бағамы

резко упасть - күрт құлдырау (бағалы қағаз дар 
бағамы туралы)

резкое колебание - күрт ауытқу
резкое колебание конъюн ктуры - жағдаят тың күрт 
ауытқуы

резкое колебание конъюнктуры рынка- на рық 
жағдаятының күрт ауытқуы

резкое колебание лик видности - өтімділіктің күрт 
ауытқуы

резкое колебание процентной ставки - па йыз дық 
мөлшерлеменің күрт ауытқуы

резкое падение курса - бағамның күрт ауытқуы
резкое падение курса акций после сообщения нега-
тивного харак тера - жағымсыз си пат та ғы хабарла-
мадан кейін акциялар ба ға мы ның күрт құлдырауы

резкое падение курса после неблагоприят ной ин-
формации - қолайсыз ақпараттан ке йін бағамның 
күрт құлдырауы

резкое падение курса цен на рынке - нарықта бағам-
ның күрт құлдырауы

резкое падение цен - бағаның күрт құлдырауы
резкое падение цен на фондовом рынке - қор нары-
ғын да бағаның күрт құлдырауы

рез кое повышение курсов акций на бирже - биржада 
акциялар бағамының күрт жо ға ры лауы

резкое повышение цен - бағаның күрт жо ға рылауы
резкое падение цен на бирже - биржада ба ға ның күрт 
төмендеуі

резкое снижение валют ного курса с негативными 
послед ствиями - жағымсыз сал дар лар ға байланысты 
валюта бағамының күрт төмендеуі

резкое снижение курса - бағамның күрт тө мен деуі 
(биржа ашылған кезде)

резкое сни жение цен - бағаның күрт тө мен деуі
резолюция - 1) қарар (1. жиналыс, мəжіліс, конфе-
ренция қабылдаған шешім; 2. сот шешімінің қо ры-
тын ды бөлігі; 3. компания мүшелерінің мін дет теу ші 
күші бар шешімі); 2) бұрыштама (қызмет құ жа тын-
да ғы лауазымды адам жазған, ол қабылдаған шешім 
мазмұндалған жазу)

резолюция корпорации - корпорация қарары
резолюция обязательная - міндетті қарар
резолюция совместная - бірлескен қарар
резолюция чрезвычайная - төтенше қарар
результат - нəтиже (қайсыбір қызметтің қо ры тын ды-
сы, жемісі)

результат банковских операций - банк опе ра ция ла-
ры ның нəтижесі

результат годовой - жылдық нəтиже
результат до вычета резерва на возможные потери 
по ссудам - несиелер бойынша ық ти мал шығасыға 
арналған сақтық қорды шегеруге дейінгі нəтиже

результат инве стирования - инвестициялау нəтижесі
результат от изменения системы бухгалтерского 
учета - бухгалтерлік есеп жүйесінің өзгеруінен туған 
нəтиже 

результат позитивный - оң нəтиже 
результат положительный - жағымды нəтиже
результат проверки - тексеру нəтижесі
результат работы - жұмыс нəтижесі
результат сделок - мəміле нəтижесі
результат финансирова ния - қаржыландыру нəтижесі
результат экспертизы - сараптама нəтижесі
результативность - нəтижелілік 
результативность управления - басқарудың нəти же-
лілігі

результаты голосования - дауыс берудің нəтижелері
результаты неосновной деятельности - не гіз гі емес 
қызметтің нəтижелері (бухгалтерияда)

результаты финансовые - қаржылық нə ти же лер, 
қаржы нəтижелері 

результаты экономические - экономикалық нəти-
желер

резюме - түйіндеме, түйін сөз, қорытынды (мə тін нің, 
сөйлеген сөздің қысқаша маз мұн да ма сы; бірдеңенің 
қысқаша қорытындысы, тұ жы рымы; жұмысқа 
үміткер туралы бел гі лі бір ережелер бойынша жа-
сал ған мə лі мет тер жиыны)

реинвестирование - қайта инвестициялау (акционерлік 
қоғамның дивиденд түрінде алынған пайдасының бір 
бөлігін өз капиталын толықтыру үшін пайдалану)

реинвестирование дивидендов - дивидендті қайта 
инвестициялау

реинвестирование дохода, полученного в результа-
те продажи акций - акцияларды сату нəтижесінде 
алынған табысты қайта инвестициялау

реинвестирование прибыли - пайданы кері инвести-
циялау, пайданы қайта инвестициялау 

реинвестирование прибыли в основные фонды - 
пайданы негізгі қорларға қайта инвестициялау 

реинвестирование прибыли компании в основные 
фонды - компанияның пайдасын негізгі қорларға 
қайта инвестициялау

реинвестирование процентов - пайызды қайта инвес-
тициялау 

реинвестированный - қайта инвестиция лан ған
реинвестировать - қайта инвестициялау
реинвестировать капитал - капиталды қайта инвести-
циялау

реинвестирующие дохо ды пайщиков - үлес пұл шы-
лар дың қайта инвестицияланатын табысы 

реинвестиционная норма - кері инвестиция лық норма
реинвестиционная норма по нулевым купонным об-
лигациям - нөлдік купондық облигациялар бойынша 
кері инвестициялық норма

реинвестиционная привилегия - қайта ин вес ти ция-
лан ған пұрсаттылық (акционердің акцияларды же ңіл-
дік ті баға бойынша алынған дивидендке сатып алу 
құқығы)

реинвестиционная скидка - қайта инвестициялау 
шегерімі (бағалы қағаздарды сатып алушы алынған 
табысты оларға салатын болса) 
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реинвестиционные льготы - кері инвести ция лық 
жеңілдіктер

реинвестиционный варрант - кері инвести ция лық 
варрант

реинвестиционный план дивидендов - ди ви денд тер-
дің кері инвестициялық жоспары

реинвестиционный риск - кері инвес ти ция лық 
тəуекел (қатер)

реинвестиция - реинвестиция, қайта инвес тициялау 
(инвестициялық операциялардан алын ған табыс 
түріндегі қаражатты қай та лап, қосымша салу)

реинвестиция финансовая - қаржылық қайта инвес-
тициялау

реинкарнация - реинкарнация, нысанын өз  гер  ту 
(бағалы қағаздарды белгілі бір мер  зім  де басқа ны-
сан ға ауыстыру, мыс., алтын сертификаттарды 
ерекше мақ сат та ғы ба ға лы қағаздарға, купондық 
облига цияларды купонсыз облигацияларға ауыстыру)

реинкарнация ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар ды ре-
инкарнациялау, бағалы қағаздардың нысанын өзгерту

реинтермедиация - реинтермедиация (ақ ша лай қара-
жат тың бəсекелесуші бейбанктік қаржы инсти-
туттарынан банктерге, басқа да депозиттік меке-
мелерге құйылуы) 

“рейд на рассвете” - “таң сəрідегі рейд”, “таң сəрідегі 
жорық” (қарсыласты тұтқиылдан басып алу мақ-
са ты мен жарияламай жа сал ған қарқынды шабуыл: 
қосып алу туралы ресми ұсыныс жасамастан бұрын 
қор биржасында сауда-саттық ашылған бойда фир-
ма ның өз құрбанының акцияларын мүм кін ді гін ше 
көбірек сатып алуға тырысуы)

рейдер - рейдер, жорықшы, тарпа бас салушы (жаргон 
сөз: акционерлік компанияны оның акционерлерінің, 
қызметкерлерінің, əкімшілігінің келісімінсіз сатып 
алушы жеке немесе заңды тұлға)

рейдовая налоговая проверка - рейдтік са лық тық 
тексеру

рейсовый чартер - рейстік чартер
рейтинг - рейтинг, беделбелгі, бедел көр сет кі ші, баға-
ла ным, жақсы атақ (1. бағалау, сы  нып  қа, раз ряд қа, 
санатқа жатқызу көр  сет  кі ші; 2. кейбір сақтандыру 
по лис те рін де қосымша тəуекелдерге қатысты пай-
да ла ны ла тын тəсіл; 3. белгілі бір қа рыз гер дің неси-
еге салыстырмалы қа бі ле ті нің немесе бағалы қа ғаз-
дар дың сапасы мен сенімділігінің арнаулы агенттік 
ай  қын  дай тын көрсеткіші)

рейтинг банка - банктің жақсы атағы (банк ті төлем 
төлеуге қабілеттілігі жəне өтем паз ды ғы тұр ғы сы-
нан неғұрлым сенімді банктер санатына жатқызу) 

рейтинг высокий - жоғары рейтинг
рейтинг двойной - екі жақты рейтинг
рейтинг инве стиционного уровня, присваиваемый 
агентством “Мудиз инвесторз сервис” - “Мудиз 
инвесторз сервис” агенттігі беретін инвестициялық 
деңгей рейтингі

рейтинг кредитный - кредит рейтингі, не сие лік 
жақ сы атақ (қарызгердің несие алу ға қабілеттілігі 

мен төлем төлеуге қа бі лет ті лі гін кешенді түрде 
бағалау)

рейтинг кредиторов - несиегерлердің жақсы ата ғы 
(1. несие мекемесін “несие беруге қа бі лет ті  л і гі”, 
“бағалы қағаздардың сапасы” сияқты көр сет кіш-
тер бойынша неғұрлым сенімді несиегерлер сана-
тына жатқызу; 2. несиегерлердің банкроттық сал-
дарынан фирманы, банкті тарату кезінде олардың 
кре диттің орнын толтыруға басымдық дə ре же сіне 
қарай тізімі)

рейтинг кредитоспособно сти - кредитке қа бі лет тілік 
рейтингі

рейтинг кредитоспособности банка - банктің кредит 
беруге қабілеттілігінің рейтингі

рейтинг кредитоспособности заемщика - қа рыз гердің 
(қарыз алушының) кредитті тө леу ге қабілеттілігінің 
рейтингі

рейтинг международный - халықаралық рейтинг
рейтинг надежности - сенімділік рейтингі
рейтинг низкий - төмен рейтинг
рейтинг облигации - облигация рейтингі (облигация-
ларды шығарушының пайыз бен принципал төлей 
алмауы ықтималдығын бағалау əдісі)

рейтинг по долгосрочным обязательствам - ұзақ 
мерзімді міндеттемелер бойынша рейтинг

рейтинг по краткосрочным обязательствам - қысқа 
мерзімді міндеттемелер бойынша рейтинг

рейтинг риска - тəуекелдік рейтингі
рейтинг, устанавливаемый на основе прошлого 
опыта - өткен тəжірибе негізінде белгіленетін рей-
тинг

рейтинг Халберта (Хульберта) - Халберт (Хульберт) 
рейтингі (АҚШ-та жарияланған инвестициялық ке-
ңес ші лер кепілдемелерінің олардың ой да ғы дай болуы 
дəрежесіне қарай бағаланатын рейтингі)

рейтинг ценных бумаг - бағалы қағаздар рей тин гі 
(коммерциялық рейтингілік агент тік тер шы ға ра-
тын бағалы қағаздардың несиелік ин вес ти ция лық 
тəуекелін бағалау)

рейтинг ценных бумаг агентства “Мудиз инвесторз 
сервис” - “Мудиз инвесторз сервис” агенттігі бағалы 
қағаздарының рейтингі (АҚШ)

рейтинги финансового положения страховых ком-
паний, рассчитываемые и публикуемые агент-
ством Беста - сақтандыру компанияларының қар жы-
лық жағдайының Беста агенттігі есептеп, жариялай-
тын рейтингілері (АҚШ)

рейтинги ценных бумаг агентства “Стандард энд 
Пур” - “Стандард энд Пур” агент тігі бағалы қағаз да-
ры ның рейтингілері

рейтинговая система - рейтингілік жүйе
рейтинговое агентство - рейтингілік агенттік
рейтинговое агентство для мониторинга состояния 
банка - банктің жай-күйін мо ни то рин гі леу ге ар нал-
ған рейтингілік агенттік

Рейхсбанк - Рейхсбанк (Германияның орталық банкі)
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рекамбио - рекамбио (1. наразылық білдірілген век-
сельге төлем төлеген адамның вексель бойынша 
міндетті адамдардың біріне өзіне вексель сомасын 
өтеуді, пайыз, өсімпұл, наразылық бойынша шы ғын-
ды төлеуді талап етуі; 2. инкассоға қа был дан ған 
вексельге наразылық білдірілуімен байланысты банк-
тің шығынды өтеу жөнінде тапсырыскерге берген 
шоты)

рекапитализационный излишек - қайта капиталдан-
дырылатын артық ақша

рекапитализация - қайта капиталдандыру (кор по ра-
ция ның капиталдық құрылымын өзгерту, мыс., обли-
гацияларды акцияларға ауыстыру)

рекапитализация банка - банкіні қайта капиталдан-
дыру

рекапитализация неплатежеспособного банка - тө-
лем төлеуге қабілетсіз банкіні қайта капиталдандыру

рекапитализирование - қайта капиталдандыру
рекапитуляция - рекапитуляция, салыстыру (1. ай-
тыл ған ды қысқаша қайталау; 2. бухгалтерияда есеп 
жазбаларын түпнұсқамен салыстырып шығу)

рекапитуляция в бухгалтерском учете - бухгалтерлік 
есептегі салыстырма тізбе

рекапитуляция в перестраховании - қайта сақтан ды-
ру да ғы салыстырма тізбе

рекапитуляция в страховании - сақтан ды ру дағы са-
лыстырма тізбе

рекаптура - рекаптура (1. бір тараптың ак тив тер-
ді иеленудің бірқатар үлесін кері қай та рып алуына 
мүмкіндік беретін уағ да лас тық шарт; 2. салық 
ко дек сінде: үкі мет тің бұрын қабылданған салық 
жеңіл дік терін түзетуі)

рекверент - рекверент (вексельге наразылық білдіруді 
талап етіп нотариусқа жүгінген вексель иесі)

реквизит - реквизит, деректеме
реквизит-основание - негіздеме-реквизит, не гіздеме-
деректеме

реквизиты акции - акцияның деректемелері
реквизиты банковских документов - банк құжатта-
ры ның деректемелері

реквизиты банковского счета - банк шоты ның дерек-
темелері

реквизиты бухгалтерских документов - бух галтерлік 
құжаттардың деректемелері

реквизиты векселя - вексельдің де рек те ме ле рі
реквизиты депозитного сертификата - депозиттік 
сертификаттың деректемелері

реквизиты документов - құжаттардың дерек темелері
реквизиты облигаций - облигациялардың дерек те-
мелері

реквизиты обязательные - міндетті деректемелер
реквизиты переводного векселя - аударма вексельдің 
деректемелері

реквизиты платежные - төлем деректемелері
реквизиты простого векселя - жай вексельдің дерек-
те мелері

реквизиты сертификата эмиссионной ценной бу-
маги - эмиссиялық бағалы қағаз сер ти фикатының 
деректемелері

реквизиты формуляров (форм) отчетности - есеп-
қисап формулярларының (ны сан да ры ның) дерек те-
мелері

реквизиты чека - чек деректемелері
реквизиция - иеліктен айыру, иеліктен алу, адалау 

(мемлекеттік органдардың жекелеген аза мат тар-
дың не заңды тұлғалардың мүлкін ақы төлеп ие лік-
тен мəжбүрлеп айыруы немесе уақытша алуы) 

реквизиция собственности - меншікті ие лік тен алу 
реквирент - реквирент, талап етуші (вексельге нара-
зы лық білдіруді өтініп нотариусқа жүгінген вексель 
иесі)

реклама - жарнама (түрлі құралдарды: плакат, ката-
лог, анықтамалық, бетше сияқ ты жекелеген басы-
лымдарды, мерзімді бас па сөз ді, киноны, теледидар-
ды, радионы, сырт қы жəне тікелей пошталық жар-
намаларды пайдалана отырып, тауар, көрсетілетін 
қызметтер туралы ашық құлақтандыру)

реклама банковская - банк жарнамасы
реклама в прессе - баспасөздегі жарнама
реклама в средствах массовой информации (СМИ) 

- бұқаралық ақпарат құрал да рын дағы (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) жар-
нама, жосықсыз жарнама

реклама неэтичная - бейəдеп жарнама
реклама печатных изданий - баспа басылым дарының 
жарнамасы

реклама плакатная - плакаттық жарнама
реклама плановая - жоспарлы жарнама
реклама по почте - пошта арқылы жіберілетін 
жарнама

реклама по радио - радио жарнамасы, радиодан бері-
ле тін жарнама

реклама представительская - таныстыру жарнамасы
реклама при помощи диапозитивов - диа по зи тив тер-
дің көмегімен жасалатын жарнама

реклама продажи - сату жарнамасы
реклама разъяснительно-пропагандистская - түсін-
діруші-насихаттаушы жарнама

реклама, распространяемая на всю страну - бүкіл 
елге таратылатын жарнама

реклама сбытовая - өткізім жарнамасы
реклама телевизионная - теледидар жарнамасы
реклама торговая - сауда жарнамасы
реклама ценных бумаг - бағалы қағаздар жарнамасы
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рекламация - шағым-талап
рекламирование - жарнамалау
рекламирование по радио - радио арқылы жарна-
малау 

рекламист - жарнамашы
рекламная компания - жарнама компаниясы
рекламная скидка - жарнамалық шегерім
рекламная смета - жарнамалық смета
рекламная стратегия - жарнама стратегиясы 

(жарнамалық мақсатқа жету жоспары)
рекламная эластичность - жарнамалық икем ді лік 

(жарнамалық шығындар деңгейіндегі өзгерістердің 
сұраным деңгейіне ықпал ету көрсеткіші)

рекламная этика - жарнама əдебі
рекламное агентство - жарнама агенттігі
рекламное сообщение - жарнамалық хабарлама
рекламный бюджет - жарнамалық бюджет (жарна-
ма лық қызметке жұмсалатын қара жат, шығын 
бюджеті)

рекламный девиз - жарнамалық девиз, жарнамалық 
ұран (өнімді немесе көр се ті ле тін қызметті жарна-
малауда ұдайы қол да ны ла тын тіркес)

рекламный проспект - жарнамалық құлақ тан дырма, 
жарнамалық аңдатпа

рекламный ролик - жарнамалық аунақша
рекламный фильм - жарнамалық фильм (те ле ди дар-
лық клиптер, фильмдер түріндегі жарнама)

рекламодатель - жарнама беруші
рекламоноситель - жарнамалық, жарнама таратушы, 
жарнама жеткізуші (жарнамалық-безендірме мате-
риалдар)

рекламополучатель - жарнама алушы
рекламопроизводитель - жарнама шығарушы
рекламораспространитель - жарнама таратушы
реклассификация ак ций - акцияларды қайта сы-
ныптау

рекомендательное письмо - кепілдеме хат, ұсыным 
хат

рекомендательный - ұсынбалы
рекомендательный показатель - ұсынбалы көрсеткіш
рекомендации банкам со стороны Федеральной ре-
зервной системы (США) - Фе де рал дық сақтық қор 
жүйесі тарапынан банктерге берілетін кепілдемелер 
(АҚШ)

рекомендация - кепілдеме; ұсыныс, пікір (1. белгілі 
бір іс-қимыл жайындағы кеңес, нұсқау; 2. адам не-
месе фирма туралы оның кандидатурасын немесе 
қызметін қолдау нысанындағы жағымды жазбаша 
немесе ауызша пікір)

рекомендация банковская - банктің кепіл де месі
рекомендация личная - жеке бастың кепіл де месі
рекомендация письменная - жазбаша кепіл деме
рекомендация согласованная - келісілген кепілдеме
рекомендации Федеральной ре зервной сис темы 
банкам - Федералдық сақтық қор жүйесінің банктер-
ге кепілдемелері

рекомендация, ка сающаяся цены - бағаға қа тысты 
ұсыным

рекомендация о кредитовании - несиелендіру туралы 
кепілдеме

рекомендация о предоставлении займа - қа рыз беру 
туралы кепілдеме

рекомендованная цена - кепілдеме берілген баға
рекомендо ванные капиталовложения - кепілдеме 
берілген күрделі жұмсалым

рекомендованный - ұсынылған, ұсыным берілген
реконструировать долг - борыштық қайта құ ры-
лымдау (қарызгердің жағдайын же ңіл де ту үшін 
шарттарды қайта қарау жолымен)

реконструкция - қайта құру, жаңғырту (1. тү б е гей лі 
қайта құру; 2. жаңа қағидат бо йын ша қайта құру; 
3. бірдеңені сақталған қал дық та ры немесе сипатта-
малары бойынша қалпына келтіру)

реконструкция банка - банкіні қайта құру 
реконструкция банковской системы - банк жүйесін 
қайта құрылымдау

реконструкция структурная - құрылымдық қайта 
құру

рекреационная ценность земель - жер дің рекреа-
ция лық құндылықтары (жер дің құн ды лық тарын 
ескере отырып мем ле кет тік кадастрлық бағалау 
əдістемесі) 

рекредитив - рекредитив (несие ашушыға бе рілген 
хаттың күшін жоятын хат немесе жеделхат)

рекредитование - қайта несиелендіру
рекрутер - рекрутер (кадрлар агенттігінде қыз мет-
кер лерді іріктейтін адам, қыз мет кер лер ді іріктеу 
жөніндегі менеджер, ке ңес ші) 

ректа-вексель - ректа-вексель, атаулы вексель 
(мəтінінде вексель беруші вексельдің үшінші біреуге 
берілуіне тыйым салады деген мағынаны білдіретін 
“Бұйрық бойынша” деген жазуы бар вексель)

ректа-чек - ректа-чек, атаулы чек (мəтінінде “Осы 
адамның бұйрығы бойынша төле” деген жазуы бар 
атаулы чек)

рекуперация - рекуперация (1. акциялар ба ға мы күрт 
төмендегеннен кейін қалпына келтіру; 2. өн ді ріс 
қал дық та рын қайта пайдалану; 3. борышты қай-
та ру, несиені өтеу; 4. биржада акциялар ба ға мын 
қайталап оқу сеансы)

рекурс - рекурс (негізгі борышқор өзінің не сие сін қай-
та ра алмайтын болса, несиегердің кепілгерден бо-
рышты төлеуді талап ету құқығы)

рекурсивная ссуда - рекурсивті несие
релятивная процентная ставка - релятивтік пайыз-
дық мөлшерлеме

ремарка - ремарка (сауда кітабындағы, шот тағы 
ескерту, жазба немесе белгі)

ремаркетинг - ремаркетинг (тауарлар мен қыз мет-
тер ге сұраным төмендеген жағ дай да оны жан-
дандыру мақсатымен мар ке тин гілік қызметтерді 
қайта бағдарлауға ба ғытталған маркетинг түрі)
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“Рембрандт” - “Рембрандт” (Голандияның шетелдік 
қарызгерлер шығаратын, атаулы құны гульден 
түріндегі ішкі бағалы қағаздар шығарылымы) 

рембурсирование - рембурстау (1. импортшы банк 
корреспонденциялық қатынасқа түс пе ген экспорт-
шы банкке қатысты қол да на тын борыштардың 
орнын толтыру тəсілі; 2. борышты, шығынды 
қайтару, төлеу; вексель беруші үшін төлеу; борыш-
ты үшінші тұл ға арқылы өтеу)

ремедиум - ремедиум (мəнет салмағы мен сы на ма-
сының белгіленген нормадан заңда рұқ сат етілген 
ауытқуы)

ремиза / ремиз - ремиза / ремиз / делдалақы (1. биржа 
делдалы мен бағалы қағаздарды сатып алушы ара-
сында жүрген делдалға биржа делдалы төлейтін 
сыйақы; 2. аударма вексель жолымен ақша төлеу)

ремисса - ремисса, ақша аудару; дөңгелектеп шегеру 
(1. борышқор өз елінде ұлттық ва лю та ға сатып 
алып, берешекті өтеу үшін шетелдік несиегерге 
жіберетін чек, аударма вексель; 2. шот бойынша 
төлем сомасын аз жағына қарай дөңгелектеу 
есебінен жа сал ған шегерім)

ремитент - ремитент (аударма вексель алушы, есіміне 
чек, кредит, т.б. берілетін жеке тұлға)

ремитер - ремитер (вексель беруші)
ремитирование - ремиттеу (1. борышты шетел валю-
тасымен төлеу; 2. ақшаны вексель арқылы аудару; 
3. ақшаны, акцияларды, құн ды лықтарды поштамен, 
шабарманмен, т.б. жөнелту)

ремонетизация - ремонетизация, қайта мə нет тен діру 
(металл ақша стандартына қайтып оралу)

реновация - жаңартпа, жаңғыртпа, қайта жа ңар ту 
(табиғи жəне сапалық тозуы салдарынан өндірістен 
шыққан машиналарды, жаб дықты, құрал-сайманды 
тозымпұл қо ры ның қаражаты есебінен ауыс ты ру-
дың эко но микалық үдерісі)

реновация основных фондов - негізгі қорлар ды қайта 
жаңарту

рента - рента, тұрақты табыс (1. капиталдан, жерден 
немесе мүліктен тұрақты түрде алынатын табыс; 
2. меншікті уақытша пай да лан ға ны үшін төленетін 
ақы; 3. сақ тан ды ры лу шыға сақтандырушы қоғам 
тарапынан сақтандыру полисі бойынша жыл сай-
ын төлеп тұратын ақшалай сома; 4. мем лекеттік 
қарыз облигациялары бо йын ша табыс; 5 аннуитет 
немесе бағалы қа  ғаз  дар бойынша жылдық табыс; 
6. дүр кін-дүр кін төленіп тұратын жарна)

рента государственная - мемлекеттік рента
рента денежная - ақшалай рента
рента дифференциальная - сараланбалы рента
рента земельная - жер рентасы
рента инфрамаржинальная - инфрамаржи нал дық 
рента

рента капитализированная - капиталдан ды рыл ған 
рента

рента консолидированная - шоғырланды рыл ған 
рента

рента “мертвая” - “өлі” рента, “жансыз” рента
рента монопольная - монополиялық рента
рента, не облагаемая налогом - салық салынбайтын 
рента

рента отсроченная - мерзімі ұзартылған рента
рента “перпетуа” - “перпетуа” рентасы, мəң гі лік рен-
та (мемлекет мерзімін шектеместен пайыз төлейтін 
мемлекеттік борыш түрі)

рента пожизненная - өмірлік рента
рента финансовая - қаржы рентасы
рента экономическая - экономикалық рента
рентабельность - пайдалылық, табыстылық 

(бизнестің экономикалық тиімділігінің көр сет кі ші, 
белгілі бір уақыт кезеңіндегі табыс пен шығынның 
арақатынасын сипаттайды, яғни пайданың жұм-
сал ған капиталға ара қа  ты  насы арқылы көрініс та-
батын та быс ты лық)

рентабельность активов - активтердің пай да лы лығы 
рентабельность акции - акцияның пай да лы лы ғы 

(акцияның бағамы мен ол əкелетін пайда ара сын да-
ғы ара қатынас)

рентабельность акционерного капитала - акцио нер-
лік капиталдың пайдалылығы

рентабельность бухгалтерская - бухгалтерлік пайда-
лылық

рентабельность вложений - қаржы салымы ның 
пайда лылығы

рентабельность дивидендов - дивидендтердің пайда-
лылығы

рентабельность долгосрочная - ұзак мерзімді тиім-
ділік

рентабельность затрат - жұмсалған шығын ның тиім-
ділігі

рентабельность инвестированного капитала - инвес-
тицияланған капиталдың пай да лы лы ғы

рентабельность инвестиций - инвестициялар дың пай-
далылығы

рентабельность капитала - капиталдың пай далылығы
рентабельность капиталовложений - күрделі каржы 
жұмсалымның пайдалылығы

рентабельность реинвестирования - қайта инвес ти-
ция лаудың пайдалылығы

рентабельность сделки - мəміленің пайда лы лығы
рентабельность финансирования - қаржы лан ды ру-
дың пайдалылығы

рентабельность экономическая - экономи калық тиім-
ділік

рентабельный - пайдалы (шаруашылық тұрғысынан 
тиімді, пайдалы, табысты)

рентная облигация - ренталық облигация
рентная облигация, не имеющая срока погашения 
и принося щая владельцу проценты - өтем мерзімі 
жоқ жəне иеленушіге пайыз əкелетін ренталық об-
лигация

рентные бумаги - ренталық қағаздар
рентный доход - ренталық табыс (меншікке салынған 
капиталдан алынған пайда)
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рентные займы - ренталық қарыздар
рентные платежи - ренталық төлемдер
рентный залог - ренталық кепілзат
рентный сертификат - ренталық сертификат (ипотека 
бойынша салынған жылжымайтын мүлік объекті 
бойынша рентаға құқықты қуаттайтын серти-
фикат)

реорганизация - қайта ұйымдастыру (кəсіпорынды 
оның ұйымдық құрылымын, басқару құрылымын 
оның негізгі құрал-жабдығын, өндірістік əлеуетін 
сақтай отырып қайта құру)

реорганизация банка - банкті қайта ұйым дас тыру
реорганизация внешнего долга - сыртқы қа рызды 
қайта ұйымдастыру

реорганизация внешней задолженности - сырт қы 
берешекті қайта ұйымдастыру (1. қар жы жө ні нен 
əлжуаз борышқор-елді қол дау не оған оның эко но ми-
ка лық жағ да йы ның нашарлауына байланыс ты бел-
гі лі бір жеңілдіктер беру: несиегерге тө лем мер зі мін 
ұзарту, қайта қар жы лан ды ру, борышты есептен 
шығару; 2. несиегер мен бо рыш қор арасындағы ке-
лі сіл ген борышты өтеу шарт та ры ның реттелген 
өз гер ті лу рəсімі)

реорганизация капитала - капиталды қайта ұйым-
дастыру

реорганизация кредитной организации - несие ұйы-
мын қайта құру

реорганизация структуры - құрылымды қай та ұйым-
дастыру

реорганизация управления - басқарманы қай та құру
реорганизация управленческого аппарата - басқару 
аппаратын қайта ұйымдастыру

реорганизация финансового института - қаржы инс-
титутын қайта ұйымдастыру

реорганизация юридического лица - заңды тұлғаны 
қайта ұйымдастыру

репарация капитала - капиталды қайтару (шетелде 
түрлі нысанда орналастырылған капиталды отаны-
на қайтару)

репатриация - репатриация, отанына қайта оралу 
(1. шетелге салынған капиталды өз елінің ішіндегі 
инвестиция үшін қайтару; 2. біреудің өз атаме ке ні не 
оралуы)

репатриация валютной прибыли - валюта лық пай да-
ның қайта оралуы

репатриация дивидендов - дивидендтің қайта оралуы
репатриация займов - қарызхаттарды қай та ру (шет 
мемлекеттердің капиталдар на ры ғы на ор на лас ты-
рыл ған облигацияларды эмитент-елге қайтару)

репатриация иностранных капиталовложений - 
шетелдік күрделі жұмсалымның қайта оралуы

репатриация капи тала - капиталдың елге оралуы
репатриация прибыли - пайданың қайта оралуы
репатриация процентов - пайыздың қайта оралуы
репатриация средств - қаражаттың қайта оралуы
репатриировать - елге қайтару

репатриировать денеж ные средства - ақша лай қара-
жатты елге қайтару

репатриировать капи тал - капиталды елге қайтару
“репеллент акули” - “акула репелленті” (акцияларды 
дұшпандықпен сатып алуды қиын да та тын бірнеше 
тəсілдерді бі рік ті ре тін ұғым)

репигнорация - репигнорация (өзара кепіл салу не 
қайта кепіл салу; кепілзатты өтеуін төлеп алу)

репо - репо (1. бұрын сатып алынған тауарды кері 
сатып алу туралы келісім; 2. бағалы қағаздарды кері 
сатып алу операциясы)

репорт - репорт (1. валюта нарығында: шетел валю-
тасын ұлттық валютаға айырбастап, белгілі мер-
зім нен кейін неғұрлым жоғары бағаммен сату жө-
нін  де мəміле жасасу; 2. бағалы қағаздарды белгілі 
бір мерзім өткеннен кейін жаңа, неғұрлым жоғары 
ба ға мен сатып алуға міндеттеніп, сату жөніндегі 
бир жа лық мерзімді мəміле; 3. мə мі ле бойынша есеп 
айы ры су дың мерзімін ұзар ту; 4. сатушы мерзімді 
ұзар ту үшін өн ді ріп алатын бағаға үстеме; 5. мер-
зім дік мə мі ле жасасу кезінде бағамға үстелім )

репортер - репортер (оқиға болған жерге жіберілген 
жəне редакцияға ақпарат хабарлаушы БАҚ қыз-
меткері) 

репортер операционного зала - операциялық залдың 
репортері (биржада)

репортная сделка - репорттық мəміле
репрезентант - репрезентант, өкіл (фирманың мəміле 
жасасуға уəкілетті өкілі)

репрезентативность - репрезентаттық (1. өкіл дік тілік; 
2. статистикада бақылаудың көр не кілігі)

репрезентация - өкілдік, қайта таныстыру (өкіл дік, 
фактілерді, мəліметтерді мə лім деу, хабарлау; істің 
нақты жағдайы жа йын да басқа тарапта белгілі бір 
түсінік қа лып тас тыру)

репрезентация в страховании - сақтанды ру да ғы 
қайта таныстыру

репрезентация руководства - басшылықты қайта та-
ныстыру

репрезентор - репрезентор (өкілдік етуші)
репрессалия - репрессалия (халықаралық құ қық та бір 
мемлекеттің екінші мемлекетке қа тысты мəж бүр-
ле  ме лік жауап шарасы)

репрессалия отрицательная - теріс репрессалия
репрессалия положительная - оң репрессалия
репрессалия экономическая - экономикалық репрес-
салия

реприватизация - қайта жекешелендіру (бұ рын сатып 
алынған немесе ұлт мен ші гі не айналдырылған, тəр-
кі лен ген кə сіп орын дар ды, жер телімдерін, банк тер-
ді, бағалы қа ғаз дар ды, т.б. жеке меншікке қайтару)

репрография - репрография (құжаттарды кө шір ме-
леу дің халықаралық атауы)

репутация - репутация, бедел, атақ (біреудің же тіс-
тік тері немесе кемшіліктері жайында қалыптасқан 
жалпы пікір, жақсы немесе жаман атақ)

репутация агента - агенттің беделі
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репутация банка - банктің беделі
репутация безупречная - мінсіз бедел
репутация бизнесмена - бизнесменнің беделі
репутация в деловом мире - іскерлік əлеміндегі бедел
репутация высокая - жоғары атақ
репутация деловая - іскерлік бедел
репутация заем щика - қарызгердің беделі
репутация плохая - жаман атақ
репутация финансового института - қаржы институ-
тының беделі

репутация хорошая - жақсы атақ
РЕС - РЕС (фирманы оның қызметшілерінің ба қы-
лауға алуы дегенді білдіретін қысқарған сөз)

“РЕС адъюдиката” - “РЕС адъюдиката” (бір рет жол 
берілген қарама-қайшылықты қай та лап қарауға 
жол беруге болмайды; яғни соттар бір рет шешім 
шығарылған істі қайта қарауға қабылдамайды 
дегенді біл ді ре тін латын сөздері)

ресиндикация - қайта синдикаттау
ресипросити - ресипросити, өзаралық (өзара ке піл ді-
лік; қайта сақтандырудың ыңғайласпа шарты)

ресконтро - ресконтро (көмекші бухгалтерлік кітап) 
рескрипции - рескрипция (Орталық банктің қысқа 
мерзімді (3 айдан 4 жылға дейінгі) облигациялары) 

рескрипции стерилизационные - міндет тел ме ре-
скрипция

респондент - респондент (1. есеп айырысу операция-
ларын жүзеге асыру үшін кор рес пон дент тің қызмет 
көрсетуін пайдаланушы; 2. на рықты зерттеу ба-
рысында сұрақтарға жауап қайтаратын, сөйтіп 
іріктелім құрымына кіретін адам)

республика - республика (мемлекет басшысын халық 
немесе арнаулы сайлау алқасы сайлайтын басқару 
нысаны; заң шығарушы билік сайланбалы өкілдікті 
органға тиесілі болады, сондай-ақ осындай басқару 
нысанындағы мемлекет)

республика автономная - автономиялық республика 
республика независимая - тəуелсіз республика
республика суверенная - егеменді республика
республиканская комиссия - республикалық 
комиссия

республиканская комиссия по правам человека - 
адам құқықтары жөніндегі рес пуб ли ка лық комиссия

Республиканская палата оценщиков - Рес пуб ли ка-
лық бағалаушылар палатасы

республиканские налоги - республикалық са лық тар 
(республикалық бюджетке түсетін салықтар)

республиканский бюджет - республикалық бюджет 
(салық пен басқа да түсімдер есе бі нен жа сақ та ла-
тын жəне орталық мем ле кет тік органдар мен олар-
ға бағынышты ида ра лық мемлекеттік ме ке ме лер дің 
мін дет те рі мен атқарымдарын қаржымен қам  та -
ма  сыз етуге жəне мемлекеттік сая сат тың жалпы 
республикалық бағыттарын іске асыруға арналған 
орталықтандырылған ақша қоры) 

рест - рест, қалдық

реставрация - қалпына келтіру, жөндеу; жаң ғыр ту, 
жаңа лау (1. бастапқы қалпына кел ті ру; 2. уақыт 
тезінен зардап шеккен өнер туындыларын бастапқы 
қалпына келтіру; 3. қоғамдық-саяси құрылысты 
қалпына кел ті ру; 4. билеуші династияны қалпына 
келтіру)

реставрация валюты - валютаны жаңғырту 
рестант - рестант, қалдық борыш (фирманың теңгерім 
жасау кезінде қалған борыштарын қалпына келтіру)

реституция - реституция (бұрынғы құқықтық, мүлік-
тік жағдайды қалпына келтіру)

рестриктивные условия - шектеушілік шарттар
рестрикционная фискальная политика - қа зыналық 
шектеу саясаты

рестрикция - рестрикция, шектеу (1. ком мер ция-
лық банкіге орталық банк беретін не сие ні шектеу; 
2. тауардың бағасын ша рық та тып, жоғары пайда 
алу мақсатымен мо но по лия лар дың өндіруді, сатуды, 
шетке шы ға ру ды шектеуі)

рестрикция денежная - ақшаны шектеу
рестрикция кредитная - несиені шектеу
рестрикция кредитно-финансовая - несие-қар  жыны 
шектеу, несиелік-қаржылық шектеу

рестрикция торговли - сауданы шектеу
реструктуризация - қайта құрылымдау, құрылымды 
өзгерту, құрылымды қайта қа рау (1. бірдеңенің құ ры-
лы мын өзгерту; 2 компания жұмысының тиімділігін 
арттыру мақсатымен оны қайта құру; 3. өзін бан-
крот деп жариялаған кəсіпорынның ак тив те рі мен 
шығынының құрылымын өзгерту; 4. несие гер лер-
дің өтеу мерзімі жақындаған борышты кейінірек 
өте ле тін борышпен ауыс тыру жөнінде келісім 
жасасуы) 

реструктуризация аграрных долгов - аграр лық бо-
рыштарды қайта құрылымдау

реструктуризация активов компании - компания 
активтерін қайта құрылымдау

реструктуризация акционерного общества - акцио-
нер лік қоғамды қайта құрылымдау

реструктуризация банка - банкті қайта құры лымдау
реструктуризация бюджетной задолженности пред-
приятий - кəсіпорындардың бюд жет тік берешегін 
қайта құрылымдау

реструктуризация внешнего долга - сыртқы борыш-
ты қайта құрылымдау

реструктуризация долга - борышты қайта құрылым-
дау (борыш талаптарын өзгерту)

реструктуризация задолженности - бе ре шек ті қайта 
құрылымдау, берешек құрылымын қайта қарау

реструктуризация задолженности по страховым 
взносам - сақтандыру жарналары бойынша бе ре шек-
ті қайта құрылымдау

реструктуризация займа - қарызды қайта құ ры лымдау
реструктуризация концерна - концернді қай та құры-
лымдау

реструктуризация корпорации - корпорацияны қайта 
құрылымдау
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реструктуризация муниципальной задолженности - 
муниципалдық берешекті қайта құрылымдау

реструктуризация налоговой задолженности - 
салық тық берешекті қайта құрылымдау

реструктуризация основного долга - негізгі борышты 
қайта құрылымдау 

реструктуризация портфеля - қоржынды қайта құры-
лымдау 

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 - сырт қы бо-
рышты қайта құрылымдау, сыртқы бо рыш тың құры-
лы мын өзгерту 

реструктурирование долга - борышты қайта құры-
лым дау, борыштың құрылымын өзгерту (борыш та-
лаптарын өзгерту)

реструктурирование задолженности - бере шек ті 
қайта құрылымдау

реструктурирование кредита - кредитті қайта құры-
лымдау

реструктурирование неисправных долгов - тү зел-
мей тін борыштардың құрылымын өзгерту

реструктурируемые банки - құрылымы өз гер тілетін 
банктер 

реструктурируемые заемщики - құрылымы өз гер ті-
ле тін қарызгерлер

реструктурируемые финансовые посредники - құры-
лымы өзгертілетін қаржы делдалдары

ресурсосбережение - ресурсты үнемдеу
ресурсы - ресурстар, қор (ақшалай қа ра жат, құн ды-
лық тар, босалқы қорлар, мүм кін дік тер, қаражат, 
табыс, кіріс көздері)

ресурсы банка (банковские) - банк ресурс тары 
(банктің несиелендіру жəне басқа актив операция-
лар үшін пайдаланатын қа ра жа ты ның жиынтығы)

ресурсы бюджетные - бюджеттік ресурстар
ресурсы валютные - валюта ресурстары
ресурсы возобновляемые - жаңаланатын ресурстар
ресурсы восполнимые - толығатын ресурстар
ресурсы воспроизводимые - ұдайы қалпына келті рі-
ле тін ресурстар

ресурсы вторичные - қайталама ресурстар
ресурсы государственного сектора - мемле кет тік сек-
тор ресурстары

ресурсы денежные - ақша ресурстары
ресурсы депозитные - депозиттік ресурстар
ресурсы дефицитные - тапшы ресурстар
ресурсы для потребления - тұтынуға арнал ған 
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 ресурс тары
ресурсы людские - адами ресурстар
ресурсы материально-технические - ма те риал дық-
техникалық ресурстар

ресурсы материальные - материалдық ресурс тар
ресурсы местные - жергілікті ресурстар
ресурсы налоговые - салықтық ресурстар
ресурсы невозобновляемые - жаңаланбайтын 
ресурстар

ресурсы невосполнимые - толықпайтын ресурстар
ресурсы невоспроизводимые - ұдайы қал пы на 
келтірілмейтін ресурстар

ресурсы общего пользования - жалпы жұрт пайдала-
натын ресурстар

ресурсы основные - негізгі ресурстар
ресурсы, пригодные к инвестированию - ин вес ти-
ция лауға жарамды 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 (ислам 
сақтандыру жүйесінде: исламдық қай та сақ тан-
ды ру қызметтерін көр се ту; дəс түр лі коммерциялық 
қайта сақ тан ды ру ға ұқсас)

реторсия - реторсия, шектеу, кемсіту
ретрагент - ретрагент (кепілге салынған заттарды са-
тып алумен айналысатын адам)

ретракция - ретракция (соттың қате үкімінің күшін 
жою)

ретратта - ретратта (1. наразылық білдірілген вексельге 
төлем төлеген адамның вексель бойынша міндетті 
адамдардың біріне өзіне вексель сомасын өтеуді, па-
йыз, өсімпұл, на ра зы лық бойынша шығынды төлеуді 
талап етуі; 2. инкассоға қабылданған вексельге на ра-
зы лық білдірілуімен байланысты банк тің шығынды 
өтеу жөнінде тапсырыскерге берген шоты)

ретрективность - ретрективтілік (бағалы қа ғаз дар 
иесінің оны күні бұрын уағдаласылған шартпен са-
тып алу мүмкіндігі)

ретрективные привилегированные акции - ретрек-
тив ті артықшылықты акциялар

ретрективные ценные бумаги - ретрективті бағалы 
қағаздар

ретроактивность - ретроактивтілік, рет ро бел сен ді-
лік (бағалы қағаздарды ұс тау шы лар дың күні бұрын 
уағдаласылған шартпен алдын ала хабарлай отырып 
қайта сатып алу ға мүмкіндігі бар екендігі)

ретроспективные данные о взаимоотношениях с за-
емщиками - қарызгерлермен өзара қатынастар тура-
лы ретроспективті деректер 
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ретроспективные данные о погашении платежей 
по задолженности - берешек бойынша төлемнің 
өтелгені туралы рет ро спек тив ті деректер 

ретроспективные наблюдения - ретроспек тив ті 
қадағалау

ретроспективный - ретроспективті (сақ тан ды ру 
шартында кездесетін сөз, кері күші бар дегенді 
білдіреді)

ретроцедент - ретроцедент (қайта сақ тан ды ру ға қа-
был дан ған тəуекелді екінші рет қайта сақ тан ды ру-
ға табыстаған сақ тан ды ру шы не қайта сақ тан ды-
рушы)

ретроцессионарий - ретроцессионарий (ретроцедент-
тен тəуекелді қабылдаған қайта сақ тан дырушы)

ретроцессионер - ретроцессионер (қайта сақ тан ды-
рылушы)

ретроцессионный договор - ретроцессиялық шарт 
(қайта сақтандыруға қабылданған тə  уе  кел  дер ді 
одан əрі қайта сақтандыру шарты)

ретроцессия - ретроцессия (1. қайта сақ тан ды ру шы -
ның бұрын қабылдаған тə уе кел дік тің бір бөлігін бас-
қа қайта сақ тан ды ру шы ға табыстауы; 2. комис-
сия лық алымның бір бөлігін бір делдалдан екіншісіне 
аудару)

ретура - ретура (1. наразылық білдірілген вексельге 
төлем төлеген адамның вексель бойынша міндетті 
адамдардың біріне өзіне вексель сомасын өтеуді, 
пайыз, өсімпұл, наразылық бойынша шығынды тө-
леу ді талап етуі; 2. инкассоға қабылданған вексельге 
наразылық білдірілуімен байланысты банктің шы-
ғын ды өтеу жөнінде тапсырыс керге берген шоты)

рефакция - рефакция, шегерім (1. тауардың сапасы 
төмен екені, не кем шыққаны, не бүлінгені анық-
тал ған да сатушының көтерме сауда бағасынан не 
тауардың салмағынан шегеруі; 2. тауардың топта-
масы болғанда ерекше келісім бойынша жүк жө нел-
ту ші ге берілетін тарифтен шегерім)

референдум - референдум (жалпы халықтық дауыс 
беру)

референционный день - референциялық күн (диви-
денд төлене бастайтын күн)

референция - референция (1. қызмет туралы анықта-
ма, пікір; 2. іскерлік қатынаста: мінездеме, сипат-
тама)

рефери - рефери, ара төреші
рефинансирование - қайта қаржыландыру (1. ескі 
мем ле кеттік берешекті жаңа қа рыз хат шығару 
жолымен өтеу; 2. үкі мет тің өтеу мерзімі өткен 
ба ға лы қағаздарын жаңа бағалы қағаздарға айыр-
бастау)

рефинансирование банков - банктерді қайта қаржы-
ландыру

рефинансирование взысканных процентов - өн діріп 
алынған пайызды қайта қар жы лан ды ру

рефинансирование внешнего долга - сыртқы борыш-
ты қайта қаржыландыру

рефинансирование внутреннего долга - ішкі борыш-
ты қайта қаржыландыру

рефинансирование государственного долга - мемле-
кет тік борышты қайта қаржыландыру

рефинансирование долга - борышты қайта қаржы-
ландыру

рефинансирование за долженности - бере шек ті қайта 
қаржыландыру

рефинансирование из высвобожденныз средств - 
босатылған қаражаттан қайта қар жы лан ды ру

рефинансирование ипотеч ного займа - ипо те калық 
қарызды қайта қаржыландыру

рефинансирование ипотеч ного кредита - ипо те калық 
кредитті қайта қаржыландыру

рефинансирование коммерческих банков - коммер-
ция лық банктерді қайта қар жы лан ды ру

рефинансирование кредита - несиені қайта қаржы-
ландыру

рефинансирование методом “кросс-овер” - “кросс-
овер” əдісімен қайта қаржыландыру

рефинансирование об лигаций более долгосрочными 
цен ными бумагами - облигацияларды не ғұр лым 
ұзақ мерзімді бағалы қа ғаз дар мен қайта қар жы лан-
дыру

рефинансирование облигационное - облига циялық 
қайта қаржыландыру

рефинансирование обязательств стран-долж ников 
- борышкер елдердің мін дет те ме ле рін қайта қар жы-
лан дыру

рефинансирование, осуществляемое центральным 
банком - орталық банкінің қайта қаржыландыруы

рефинансирование погашаемых выпусков - өте летін 
шығарылымдарды қайта қар жы лан ды ру 

рефинансирование предварительное - алдын ала 
қайта қаржыландыру

рефинансирование ценных бумаг - бағалы қағаз дар-
ды қайта қаржыландыру

рефинансированная ссуда - қайта қаржы лан ды рыл ған 
несие

рефинансированный - қайта қаржылан ды рыл ған
рефинансированный заем - қайта қаржылан дырылған 
қарыз

рефинансированный кредит - қайта қаржы лан ды рыл-
ған кредит

рефинансировать - қайта қаржыландыру (қо сымша 
қаржыландыру)

рефинансируемый - қайта қаржыландырылатын
рефинансируемый кредит - қайта қаржылан ды ры ла-
тын кредит

рефляционная политика - рефляциялық саясат (эко-
номиканы реттеу түрі)

рефляция - рефляция (1. экономиканы ынталандыру 
құралдарымен экономикалық өсу саясатын жүр гі зу 
жəне жұмыссыздықты қысқарту жолымен жиын-
тық сұранымды кеңейту; 2. төмендеген бағаны бұ-
рын ғы қалпына келтіру)
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рефондирование - қайта қорландыру (ескі борышты 
жаңа борышпен алмастыру)

реформа - реформа, низам (1. қоғамдық өмір дің қай сы-
бір жағын қайта құру, өзгерту, түр лендіру; 2. қай-
сы бір фирманы қиын, банкрот алдындағы күй ден 
шы ға ру ға ба ғыт тал ған шаралар; 3. кез келген маз-
мұн да ғы жаңа енгізілім)

реформа валютная - валюталық реформа
реформа денежная - ақша реформасы (ақша жү йе сін 
толық не ішінара өзгерту, қайта құру, түрлендіру, 
оны үкімет ақша айналысын реттеу жəне нығайту 
мақсатымен жүр гізеді)

реформа международной валютной системы - ха-
лық аралық валюта жүйесін реформалау

реформа налоговая - салық реформасы
реформа налоговой системы - салық жүйе сі нің ре-
формасы

реформа социальная - əлеуметтік реформа
реформа социально-экономическая - əлеу мет тік-
экономикалық реформа

реформа структурная - құрылымдық реформа
реформа таможенной политики - кедендік саясат ре-
формасы

реформа финансовая - қаржы реформасы
реформа финансово-платежной системы - қар жы-
төлем жүйесінің реформасы

реформа фондо вых бирж - қор биржаларын рефор-
малау

реформа цен - баға реформасы
реформа цен и тарифов - баға мен тарифтер рефор-
масы

реформа ценообразования - баға белгілеу реформасы
реформа экономическая - экономикалық реформа
реформация баланса - теңгерімді ішінара өз гер  ту 

(есепті жылдың аяғында жыл бойына пай да ла ныл-
ған пайда сомасын теңгерімнен шығару жəне “Пай-
да мен залал“ шотын жабу жөніндегі қорытынды 
есеп жазбалары жүйесі)

реформация бухгалтерского баланса - бух гал тер лік 
теңгерімді ішінара өзгерту (“Пайда мен залал” жəне 
“Пайданы пайдалану” шот та рын да ғы қал дық тар-
ды есепті ке зең нің басында не аяғында толық есеп-
тен шы ға ру)

реформирование - реформалау
реформирование системы пенсионного обес печения 

- зейнетақымен қамсыздандыру жүйесін реформалау
реформирование системы социальной защиты - 
əлеуметтік қорғау жүйесін реформалау

реформирование социальной сферы - əлеу мет тік са-
ланы реформалау

реформирование экономики - экономиканы рефор-
малау

реформы рыночные - нарықтық реформалар
реформы социальные - əлеуметтік реформалар
рефундирование - рефундирлеу (қайта тұрақ тан ды-
ру; қайта қаржыландыру)

рецентрализация - қайта орталықтандыру

рецепция - рецепция (өзара қарыз)
рецессия - рецессия, құлдырау (жалпы ұлт тық өнім-
нің өсу қарқынының баяулауы не құлдырауы)

рецессия бизнеса - бизнес рецессиясы, биз нес тің 
құлдырауы

рецессия инфляционная - инфляциялық рецессия
рециклирование - рециклдеу, қаражатты қай та бөлу
рециклирование нефтяных денег - мұнай ақ шасын 
қайта бөлу 

реципиент - реципиент (несие, жəрдемқаржы қа был-
дау шы немесе төлем алушы мемлекет, жеке жəне 
заңи тұлға)

решать тайным голосованием - жасырын дауыс беру 
арқылы шешу

решающая продажа на бирже - биржадағы шешуші 
сату

решающий голос - шешуші дауыс
решающая продажа ценных бумаг - бағалы қағаз дар-
ды шешуші сату

решение - шешім (субъектілердің эко но ми ка лық іс-
əре ке ті нің тəсілі, оны басшылар алға қойылған мақ-
сат тар ды басшылыққа ала отырып жəне қолда бар 
шектеулі ресурс тар ды ескере отырып, нұсқаларды 
талдау нə ти же сінде таңдайды)

решение административное (администрации) - əкім-
ші лік шешімі

решение альтернативное - баламалы шешім
решение апелляционного суда - аппеляция лық сот-
тың шешімі

решение арбитражное (арбитража) - төрелік сот 
шешімі

решение арбитражной комиссии - төрелік сот комис-
сия сының 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 вышестоящего органа налоговой службы - 
жоғары тұрған салық қызметі ор га нының шешімі

решение единодушное - бірауыздан келісілген шешім
решение единоличное - жеке-дара шешім
решение исполнительной власти - атқарушы биліктің 
шешімі

решение коллегиальное - алқалық шешім
решение комплексное - кешенді шешім
решение компромиссное - ымыралы шешім
решение кредито ров - несиегерлердің шешімі
решение маркетинговое - маркетингілік шешім
решение о выпуске ценных бумаг - бағалы қағаздар 
шығару туралы шешім

решение о при знании недействительной утерянной 
сберегательной книжки - жоғалған жинақ кі тап ша-
сын жарамсыз деп тану туралы шешім

решение о рас пределении средств между различны-
ми видами инвестиционных активов - қаражатты 
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ин вес ти ция лық ак тив тер дің алуан түрлері арасында 
бөлу туралы шешім

решение о расходах - шығыс туралы шешім
решение о рынках сбыта - өткізім нарықтары туралы 
шешім

решение о финансировании - қайта қаржы ландыру 
туралы шешім

решение об объявлении должника банкротом - 
борышкерді банкрот деп жариялау туралы шешім

решение об ограничении в распоряжении имуще-
ством в счет налоговой задолженности налогопла-
тельщика - салық төлеушінің салықтық берешегі 
есе бі не оның мүлікті би леуін шектеу туралы шешім

решение об уплате расходов - шығысты төлеу туралы 
шешім

решение об участии в тендере - тендерге қатысу тура-
лы шешім

решение общего собрания акционерного общества - 
акционерлік қоғамның жалпы жиналысының шешімі

решение общего собрания акционерного общества, 
принятое простым большинством голосов - ак цио-
нер лік қоғамның жалпы жиналысында жай көпшілік 
дауыспен қа был дан ған шешім

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, ұйым-
дас тырушылық шешім

решение официальное - ресми шешім
решение по результатам налоговой проверки - са-
лық тық тексеру нəтижелері бойынша шы ғарылған 
шешім

решение правительства - үкімет шешімі
решение проблемы задолжен ности развивающихся 
стран путем реструктуризации всего долга, а не 
отдельных кредитов - дамушы елдердің берешегі 
проблемасын жекелеген кредиттерді емес, бүкіл бо-
рышты қайта құрылымдау жолымен шешу

решение путем переговоров - келіссөз арқы лы шешу
решение равновесное - сарабдал шешім
решение разумное - орынды шешім
решение рациональное - ұтымды шешім
решение руководства - басшылықтың шешімі
решение руководящих органов банка - банктің бас-
шы лық органының шешімі

решение, связанное с риском - тəуекелмен байланыс-
ты шешім

решение суда - соттың шешімі
решение суда о взыскании остатка долга - бо рыш-
тың қалдығын өндіріп алу туралы шот шешімі

решение суда о взыскании остатка долга по 
реализа ции обеспечения - қам сыз дан ды руды іске 
асыру бойынша борыштың қал ды ғын өндіріп алу ту-
ралы сот тың шешімі

решение суда о возмещении убытков - сот тың шы-
ғын ның орнын толтыру туралы шешімі

решение судебное - сот шешімі
решение суперарбитра - суперарбитрдің 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)
реэкспорт - реэкспорт, кері экспорт (1. шетелден кел-
ген заттарды өңдеусіз кері қайтару; 2. елдің кеден 
аумағынан шетел тауарларын əкетудің кедендік 
тəртіптемесі)

реэкспорт товаров - тауарлардың кері экспорты
реэкспортирование - кері экспорттау
риал - риал (Иранның, Оманның жəне Йемен нің ақша 
бірлігі, 100 динарға тең)

риал залива - шығанақ риалы (Катардың ақша 
өлшемі)

риал йеменский - Йемен риалы (Йемен Араб Рес пуб-
ли касының ақша өлшемі, 100 филске тең)

риал Катара - Катар риалы
риал катарский - Катар риалы (Катардың ақша өлше-
мі, 100 дирхамға тең)

риал оманский - Оман риалы (Оманның ақша өлшемі, 
100 байзға тең)

риель - риель (Камбоджа мен Кампучияның ақша 
өлшемі)

рикриция - рикриция (ақшаны қабылдау не беру жө-
нін дегі жазбаша тапсырма)

римесса - римесса (борышқор үшінші тұлғадан ұлт-
тық валютаға сатып алып, берешекті өтеу үшін 
шетелдік несиегерге салып жіберетін шетел валю-
тасы түріндегі төлем құжаты)

римесса комиссионная - комиссиялық римесса
риметирование - римессалау (берешекті ри мес са ның 
көмегімен шетелдік валюта тү рін де өтеу тəсілі)

ринг - ринг (1. кəсіпкерлердің қандайда болсын тауар-
ды сатып алу жəне оны кейіннен жо ға ры бағамен 
сату туралы уақытша ке л і сімі; 2. биржа, дəлірек 
айтқанда, оның шең бер лі басты құжырасының опе-
раторлар, биржа агенттері тұратын бөлігі)

ринг биржевой - биржа рингі
ринг ценовой - баға рингі (1. тауарларды сатып алып, 
көтеріңкі бағамен қайта сату мақсатымен қоймада 
сақтау туралы кə сіпкерлер арасындағы қысқа 
мерзімді ке лісім; 2. биржа шеңбері, шұңғылы)

ринггит - ринггит (Малайзияның ақша өлшемі, 
100 сенге тең)

ринги - ринги (Жапонияда басқарушылық ше шімдер 
қабылдау жүйесі)

ринговый биржевой комитет - рингілік бир жалық 
комитет
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риск - қауіп, қатер, тəуекел, тəуекелдік (ысырап болу 
немесе күткен мөлшерде табыс алмау, залал шегу 
ық ти малдығын туғызатын тұрлаусыздық, кез дей-
соқ тық, қауіп-қатер)

риск актуарный - актуарийлік тəуекел 
риск андеррай теров - андеррайтерлердің тəуекелі
риск аудиторский - аудиторлық тəуекел
риск базисный - базистік тəуекел
риск балансовый - теңгерімдік тəуекелдік
риск банковский - банк тəуекелі (несие мекемелері 
жүзе ге асыратын банк опе ра ция ла ры ның ерек ше лі-
гі нен туындайтын шы ға сы қатері)

риск банкротства партнера - серіктестің банкротқа 
ұшырау қатері

риск в межбанковских корреспондентских отноше-
ниях - банк аралық корреспонденттік қа ты нас тар да-
ғы тəуекел

риск в течение дня - бір күн ішіндегі қатер
риск в управлении - басқарудағы тəуекел 
риск валютный - валюта тəуекелі, валюталық қатер, 
валютаға төнген қатер (сыртқы сауда, несие, ва лю-
та лық операциялар, қор жəне тауар бир жа ларында 
операциялар жүргізу ке зін де шетел ва лю та сы ның 
ұлттық ва лю та ға қатысты ба ға мы ның өзгеруіне 
бай  ла  ныс ты валютаның шығасыға ұшы рау қа  те рі) 

риск владельца собственности - меншік иесі нің 
тəуекелдігі

риск, возникающий из-за раз личных юрисдикции - 
түрлі заңи хұкім салдарынан туындайтын қатер

риск гарантийный - кепілдікті тəуекелдік
риск гарантов разме щения ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды орналастыру ке піл гер ле рі нің тəуекелдігі

риск двусторонний - екі жақты тəуекелдік
риск деловой - іскерлік тəуекел
риск диверсифицируемый - əрта рап тан ды ры ла тын 
тəуекелдік

риск допустимый - рауалы тəуекелдік
риск замораживания экспортной выручки - экспорт-
тық түсімді тоқтатып қою қатері

“риск заразиться” - “жұқтыру қатері” (ен ші лес немесе 
қауымдастырылған компаниялар проблемаларының 
төркін компанияға көшуі қатері)

риск застрахованный - сақтандырылған тəуекелдік
риск изменения процентных ставок - пайыздық 
мөлшерлемелердің өзгеруі қатері

риск имущественный - мүліктік тəуекел
риск инвестирования - инвестициялау тəуекелі
риск инвестиционный - инвестициялық тəуекел
риск инфляции - инфляция қатері
риск конверсии - айырбастау қатері (тəуекелі)
риск конверсии облигационного займа - облига ция-
лық қарыз айырбастау қатері (тəуекелі)

риск кредитный - кредит тəуекелі (қа рыз гер дің несие 
бойынша төлей алмауы қатері)

риск курсовой - бағам тəуекелі (ва лю та лар дың на рық-
тық құнының ауытқуынан туындайтын қатер)

риск ликвидности - өтімділік қатері (тəуекелі)

риск ликвидности банка - банктің өтім паз дық 
тəуекелі

риск ликвидный - өтімділік тəуекелі
риск на внутреннем рынке - ішкі нарықтағы қатер
риск на собственной ответственности - өзі нің жауап-
кер шілігіне алған тəуекел

риск невозвращения ссуды - несиенің қай та рыл мау 
қатері

риск невыполнения обязательств - мін дет те ме лердің 
орындалмау қатері

риск невыполнения плательщиком или заемщиком 
своих обязательств - төлемшінің немесе қа рыз гер-
дің өз міндеттемелерін орындамауы қатері

риск незастрахованный - сақтандырылмаған тəуе-
келдік

риск необнаружения ошибки аудиторами - аудитор-
лардың қатені таппау қатері

риск неоплаты полученного товара - алын ған тауар 
ақысын төлемеу қатері

риск неплатежа - төлем төлемеу қатері 
риск неплатежа по ссуде - несие бойынша тө лем 
төлемеу қатері 

риск неплатежеспо собности - төлем төлеуге қабілет-
сіздік қатері

риск неплатежеспособности банка - банктің төлем 
төлеуге қабілетсіздігі қатері

риск неплатежеспособности суверенного государ-
ства - егеменді мемлекеттің төлем тө леу ге қа бі лет-
сіз ді гі қатері

риск обес печения валюты - валютаны қам та масыз 
ету тəуекелі

риск ограничения перевода средств из страны в 
страну - қаражатты бір елден екінші елге аударуды 
шектеу қатері

риск отказа от акцептования - акцептеуден (ризалық 
беруден) бас тарту қатері

риск непогашения долга - борыштың өтелмеу қатері
риск несбалансированной ликвидности - тең дес ті-
ріл ме ген өтімділік тəуекелі

риск обесценения запасов - қорлардың құн сыз дану 
қатері

риск ограничения перевода средств - қара жат ты ау-
даруды шектеу қатері

риск ограниченный - шектелген тəуекел, шек теулі 
қатер 

риск односторонний - бір жақты тəуекелдік
риск операционный - операциялық тəуекел, операция-
лық қатер 

риск особый - ерекше тəуекелдік
риск ответственности по обязательствам - мін дет те-
ме лер бойынша жауапкершілік тəуекелі

риск перевода - аударылым тəуекелі
риск перестраховочный - қайта сақтандыру тəуе кел-
дігі

риск платежный - төлем тəуекелдігі
риск покрываемый - өтелетін қатер, өтелетін тəуекел
риск покрытый - өтелген тəуекел
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риск потенциальных убытков - ықтимал залал қатері
риск потенци альных убытков вследствие измене-
ния валютных курсов - валюта ба ға мы ның өзгеруі 
салдарынан ықтимал залал шегу қатері

риск потенциальных убытков при изменении ва-
лютного курса - валюта бағамының өзгеруі кезінде 
ықтимал залал шегу қатері

риск потери - шығасы тəуекелдігі
риск потери сбереже ний - жинақ ақшаның шығасыға 
ұшырау қатері

риск потерь в связи с мошенничеством или халат-
ностью - айлакерлікке немесе салдыр-салақтыққа 
байланысты ысырап болу қатері

риск потерь от мошенни чества - алаяқтықтан шыға-
сы ға ұшырау қатері

риск потребительский - тұтынушылық тə уе кел 
(төмен сапалы тауарды сатып алу қа те рі)

риск потребителя - тұтынушы тəуекелі 
риск предоставления кредитов на слишком боль-
шие суммы - несиені тым көп сомада беру тəуекелі

риск предпринимателя при покупке акций - кəсіп-
кер дің акцияларды сатып алу кезінде тəуекелі

риск при инкассировании - инкассолау ке зін дегі 
қатер

риск при консолидирова нии долга - борышты шо-
ғыр ландыру кезіндегі қатер

риск процентный - пайыздық тəуекелдік
риск распределенный - бөлісілген тəуекел
риск расхождения в сро ках уплаты процентов по 
активам и пассивам - активтер мен пассивтер бо-
йынша пайызды төлеу мер зі мін дегі алшақтық қатері

риск расчетов (расчетный) - есеп айырысу тəуекелі 
риск рыночной лик видности - 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 креди том иностранному прави-
тельству - шетел үкіметіне берілген кредитпен бай-
ланысты тəуекелдік

риск, связанный с нарушением закона - заңның бұ-
зы луымен байланысты тəуекелдік

риск, связанный с невозможностью перевода ка-
питала и прибыли - капитал мен пайданы аударуға 
мүм кіндіктің болмауымен байланысты тəуекелдік

риск, связанный с повышенной концентрацией биз-
неса - бизнестің өсіңкі шо ғыр ла нуы мен байланысты 
тəуекелдік

риск случайной гибели имущества - мүліктің кез дей-
соқ 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 сақ тан дыру 
тəуекелі

риск спекулятивный - алып-сатарлық тəуекелі
риск спекулятивных операций - алып-са тар лық опе-
рациялар қатері

риск срыва соглашения о внешнем кредите - сыртқы 
кредит туралы келісімнің орындалмау қатері

риск стихийного бедствия - дүлей апат қатері, зілзала 
қатері

риск страховой - сақтандыру тəуекелі (1. сақ тан ды-
ры ла тын ықтимал оқиға не оқиғалар жиынтығы; 
2. халық тə жі ри бе сін де: нақ ты сақтандыру объек-
ті сі не жауапкершілік түрі; 3. сақ тан  ды ру шы мен 
сақтанушының сақтандыру оқиғасы басталғанда 
қолайсыз экономикалық зардаптарды бөлісуі)

риск страхуемый - сақтандырылатын тəуекел
риск “суверенный” - “егеменді” тəуекел (ұлттық 
саясаттың өзгеруі салдарынан шет мемлекеттің 
борышқа қызмет көр се ту ден, оны өтеуден, басқа да 
мін дет те ме лер ді орындаудан бас тартуы қатері; 
тұ тас мемлекеттің қаржы жағдайына, бар лық не-
месе көптеген экономикалық агент тер дің сыртқы 
төлемдерді тоқтатуы мүм кін екендігіне байланыс-
ты қатер)

риск убытка по займам - қарыздар бойынша залал 
шегу қатері

риск уменьшения спроса - сұраныстың азаюы қатері
риск финансовый - қаржылық тəуекелдік
риск ценовой - баға тəуекелі (бір жа ғы нан, төлеу қа-
бі ле ті бар сұранымды қа на ғат тан ды ру ға сай ке ле-
тін бағаны, екінші жа ғы нан, өндіріс шығынын жа-
уып, пайданы қам та ма сыз ететін бағаны таңдау 
тə уе ке лі)

риск экономический - экономикалық тəуекел
риск-менеджмент - тəуекел-менеджмент
рискование - тəуекел ету, тəуекелге бел байлау
рискование всеми деньгами - барлық ақша мен тəуе-
кел ету

рискование деньгами - ақшамен тəуекел ету
рискованная акция - тəуекел етілген акция
рискованная спе куляция - қатерлі (тəуекелді) алып-
сатарлық

рискованное кредитование - тəуекелмен не сие лен ді-
ру, қатерлі несиелендіру 

рискованное предприятие - тəуекелді кə сіп орын
рискованное предприя тие с минимальной надеждой 
на ус пех - табысты болуға үміт барынша аз тəуекелді 
кəсіпорын

рискованность - тəуекелділік 
рискованность вложений - қаржы салымда ры ның 
тəуекелділігі 

рискованность ценных бумаг - бағалы қағаз дар тəуе-
келділігі

рискованные активы - қатерлі активтер 
рискованные вло жения в ценные бумаги - бағалы 
қағаздарға тəуекелді салымдар

рискованные проекты - тəуекелді жобалар
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рискованные ценные бумаги - тəуекелді ба ға лы 
қағаздар

рискованный - тəуекелді (қатерлі)
рисковать - тəуекел ету
рисковая фирма - тəуекелшіл фирма
рисковое предпринимательство - тəуекелді кəсіп-
керлік

рисковое страхование жизни - өмірді қа тер ден сақ-
тан дыру

рисковое финансирование на начальной ступени 
осуществления проекта - жобаны жү зе ге асырудың 
бастапқы сатысындағы тə уе кел ді қаржыландыру 

рисковое финанси рование первого этапа - бірінші 
кезеңді тəуекелмен қаржыландыру

рисковое финансирование с активным участием 
инвестора непосредственно в осуществлении про-
екта - инвестордың жобаны тікелей жүзеге асыруға 
белсенді қатысуы тəуекелімен қаржыландыру

рисковая надбавка - тəуекелді үстеме
рисковые активы - қатерлі активтер
рисковый вид страхования - сақтандырудың тəуе кел-
ді түрі

рисковый капитал - қатерлі капитал
рисконтро - рисконтро (жекеше бет есептерден құра-
латын көмекші бухгалтерлік кітап)

риск-тейкер - тейкер-тəуекел (тəуекелшіл бизнесші) 
ристорно - ристорно (сақтанушы өзінің бас тартуына 
құқық беретін мəн-жайлардың басталуы себепті 
бас тартқанда сақ тан ды ру шы ұстап қалатын сақ-
тан дыру сый лық ақы сы ның бөлігі)

рисунок на банкноте - банкноттағы сурет
риторно - риторно (сақтанушы жасасылған шартты 
бұзғанда сақтандырушының сақ тан ды ру сый лы ғы-
ның бір бөлігін ұстап қалуы)

риэлтор - риэлтор (жылжымайтын мүлікпен сауда 
жасаушы)

риял - риял (Сауд Арабиясының, Катардың, Оманның, 
Йеменнің ақша өлшемі, 100 халал ға тең)

риял Саудовской Аравии - Сауд Ара бия сы ның риялы, 
100 халалға тең

“ровный доход облигаций” - “облигация лар дың бір-
кел кі кірісі”

родственные сделки - сабақтас мəмілелер, ілік-шатыс 
мəмілелер, іліктес мəмілелер (жаргон сөз: бей не бір 
туыстастық сияқты тығыз байланыстағы қа ты-
су шы лар ара сын да ғы, мыс., төркіндес компания мен 
оның филиалдары арасындағы, компания мен оның 
акционерлері арасындағы бизнес-операциялар)

“рождественский клуб” - “рождестволық клуб” 
(жинақ ақша салымының бір түрі)

“рождественский клубный счет” - “рождест волық 
клуб шоты”

розничная продажа - бөлшек саудада сату
розничное репо - бөлшек сауда репосы (бұ рын нан 
сатылғанды сатып алу туралы келісім)

“розничные” деньги - “бөлшек сауда” ақшасы

розничный брокер - бөлшек сауда делдалы (жеке 
тапсырыскерлермен бағалы қағаздарға байланыс-
ты операциялар жүргізетін делдалдық фирма 
қызметкері)

розничный депозит - бөлшек сауда депозиті
роз ничный инвестор - бөлшек сауда инвес торы
розничный индекс цен - бағаның бөлшек сауда 
индексі

розничный торговец - бөлшек сауда саудагері
розовые листки - қызғылт парақтар (АҚШ-та биржа-
дан тыс акциялардың сұранымы мен ұсынымы ту-
ралы егжей-тегжейлі мəлімет беретін, əдетте қыз-
ғылт қағазға басылатын күн сайынғы жарияланым)

розыгрыш - ұтысқа салу, ұтыс ойыны 
розыгрыш облигаций займа - қарыз облига ция ла ры-
ның ойыны

ро зыгрыш облигаций с целью досроч ного погаше-
ния - мерзімінен бұрын өтеу мақ са ты мен об ли га ция-
лар дың ұтыс ойыны

розыск физических и юридических лиц, уклонив-
шихся от уплаты налога - салық тө леу ден жал тар-
ған жеке жəне заңды тұлға лар ды іздестіру

розыск исчезнувших должников - ғайып бол ған бо-
рыш қорларды іздестіру

ройялити - ройялити (концессияның төлем ақы сы)
“ролл-ап” - “ролл-ап” (опциондық ай қын да ма ның бірін 
екіншісімен, орындалуы неғұрлым қымбаттауымен 
ауыстыру)

“ролл-даун” - “ролл-даун” (опциондық ай қын да ма ның 
бірін екіншісімен - орындалуы не ғұр лым арзандауы-
мен ауыстыру)

ролловер / ролл-овер - ролловер / ролл-овер 
(жаңартылып отыратын несие)

ролл-овер кредит - ролл-овер несие (жа ңар тыл малы 
несие)

ролловерная ипотека / ролл-оверная ипотека - рол-
ло верлік ипотека / ролл-оверлік ипотека (жаңар тыл-
ма лы ипотека)

ролловерный - ролловерлік
ролловерный депозитный серти фикат - рол ловерлік 
депозиттік сертификат

роспись - 1) тізімдеме; 2) қойылған қол; 3) тарату, ор-
наластыру

роспись бюджетная - бюджет тізімдемесі
роспись государственных доходов и расходов - мем-
ле кеттік кіріс пен шығыс тізімдемесі

роспуск - тарату, таратып жіберу
роспуск корпорации - корпорацияны тарату
роспись на обороте документа - құжаттың сыртына 
қол қою

российская модель бюджетного федерализма - ре-
сей лік бюджеттік федерализм үлгісі

Российская финансовая корпорация (РФК) - Ресей 
қаржы корпорациясы 

“Российский фондовый индекс” - “Ресейдің қор 
индексі”
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рост - өсу, өсім, арту (1. тауарды сатып алу шы ның 
тануын, оған деген сұраныстың тез көбеюін сипат-
тайтын тауардың өмір шең дік циклінің сатысы; 
2. актив құнының өсуі; 3. экономиканың ұлғаюы, 
яғни ұлттық та быс тың молаюы)

рост внутренних затрат - ішкі шығынның өсуі
рост денежной массы - ақша жиынының өсуі
рост дефицита - тапшылықтың өсуі
рост диверсификационный - əртараптан ды ру дың өсуі
рост доверия - сенімнің артуы
рост дохода - табыстың өсуі 
рост дохода на душу населения - жан басына шақ қан-
да табыстың өсуі

рост доходности - кірістіліктің өсуі, табыс ты лық тың 
өсуі

рост доходности ценных бумаг в условиях падения 
цен - бағаның құл ды ра уы жағ да йын да бағалы қа ғаз-
дар табыс ты лы ғы ның өсуі

рост задолженности - берешектің өсуі
рост закупок - көтере сатып алудың өсуі
рост занятости - жұмыспен қамтылудың өсуі
рост заработной платы - жалақының өсуі
рост издержек - шығындардың өсуі
рост инвестиций - инвестициялардың өсуі
рост инфляции - инфляцияның өсуі
рост курса - бағамның өсуі (қор биржасында не тауар 
нарығында бағаның құлдыраудан кейін өсуі)

рост курса “голубых фишек” - “көгілдір фишкалар” 
бағамының өсуі

рост налогов - салықтардың өсуі
рост нулевой - нөлдік өсім
рост объема капиталовложений - капитал жұмса лы-
мы көлемінің өсуі

рост объемов торговли - сауда көлемінің өсуі
рост объемов торговли акциями - акциялармен сауда 
көлемінің өсуі

рост предложения - ұсыныстың өсуі
рост прибыли - пайданың өсуі
рост процентных ставок - пайыздық мөлшер леменің 
өсуі

рост расходов- шығыстың өсуі
рост реальных доходов - нақты табыстың өсуі
рост рыночных котировок - нарықтық баға белгі ле ні-
мі нің үлғаюы

рост сбалансированный - теңдестірілген өсу
рост сбыта - өткізімнің үлғаюы
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 дең ге йінің 
өсуі

рост цен (ценовой) - бағаның өсуі
рост экономики - экономиканың өсуі
рост эмиссии - эмиссияның өсуі

рост эффективный - тиімді өсу
ростовщик - өсімқор (несиеге ақшаны өте жоғары 
пайызбен беретін банк, несие мекемесі не жеке тұл-
ға, яғни тонаушылық пайызбен ақша беруші несиегер 
дегенді білдіретін жаргон сөз)

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 - өсім қор лық 
пайыздық мөлшерлеме

ростовщическая ставка - өсімқорлық мөл шер леме
ростовщическая цена - өсімқорлық баға
ростовщические операции - өсімқорлық операциялар
ростовщические проценты - өсімқорлық пайыз
ростовщический - өсімқорлық
ростовщический капитал - өсімқорлық капитал
ростовщический кредит - өсімқорлық несие (пай да-
лан ға ны үшін қарызгерден жоғары пайыз алынатын 
ақша несиесі)

ростовщический процент - өсімқорлық пайыз
ростовщичество - өсімқорлық (ақшалай не сие ні жо ға-
ры пайызбен беру)

рост-падение - өсу-құлдырау
ротация - алмастыру (қайсыбір құрылымның, мыс., 
сайланбалы органның, элементтерін дə йек тілікпен 
бірте-бірте ауыстыру)

ротация кадров - кадрларды алмастыру (қыз мет кер-
ді белгіленген жұмыстар шеңберінде бір өндірістік 
атқарымнан екіншісіне оқ тын-оқтын ауыстыру 
жолымен оның қыз ме ті нің аясын кеңейту)

ротация членов - мүшелерді ауыстыру
ротирующаяся ссудо-сберегательная ассоциация - 
ауыстырымды несие-жинақ ақша қауымдастығы 

роялти / ройялти - роялти / ройялти (1. концессия 
туралы шартта көзделген, концессионер төлейтін 
дүркіндік төлемдер; 2. патентті, лицензияны, т.б. 
пайдаланғаны үшін өтемақы, 3. табиғат ресурста-
рын пайдалану құқығы үшін төлем)

руандийский франк - Руанда франкі
рублевая зона - рубль аймағы 
рублис - рублис (Латвияның бұрынғы ақша бірлігі, 

1992 ж. 20 шілдеге дейін қолданыста болды)
рубль - рубль (Ресейдің ақша өлшемі, 100 ко пей каға 
тең)

рубль валютный - валюталық рубль
рубль золотой - алтын рубль
рубль переводный - аудармалы рубль, аударма рубль
руга - руга (1. ІХ-ХVІ ғасырларда дін қыз мет ші ле рі не 
астықтай, кейде ақшалай берілген жалақы; 2. бүкіл 
дін қызметшілеріне бөліп берілген шіркеу жері; 
3. попқа жəне дін қыз мет шілеріне діни қауымнан 
ақшалай, ас тық тай жəне керек-жарақ түрінде тө-
ле не тін жылдық нəпақа)

“рука” - “қол” (жаргон сөз: қолдампаздық жасаушы 
лауазымды адам) 
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рука руку моет - жең ұшынан жалғасу, “ауыз жаласу” 
(биржа саудасында арамзалықпен бəтуаласу əре ке-
ті; екі адамның ауыз жаласып, əрқайсысы ортақ 
мүд де үшін алаяқ тық пен басқа біреудің ісін алға 
бас ты ру ға тырысуы мүмкін екенін айғақтайтын 
тіркес) 

“руки прочь” - “тарт қолыңды” (холдингілік банк ком-
паниясын басқару тұжырымдамаларының бірі, ол 
еншілес банктерге барынша көп дербестік береді)

руководитель - басшы, жетекші (кə сіп орын ның, оның 
құрылымдық бөлімшесінің басшысы лауазымын 
атқаратын қызметкер санаты)

руководитель Админи стративно-бюджетного управ-
ления при президенте США - АҚШ Президенті 
жа нын да ғы Əкім ші лік-бюджеттік басқарманың бас-
шысы

руководитель бан ковского департамента - банк 
департаментің басшысы

руководитель валютных операций - ва лю та лық 
операциялардың басшысы

руководитель высокого ранга - жоғары дə ре же лі 
басшы

руководитель высшего звена - жоғары буын дағы 
басшы

руководитель государства - мемлекет басшысы
руководитель довери тельного фонда - сенім герлік 
қорының басшысы

руководитель инвестиционного проекта - ин вес ти-
ция лық жобаның жетекшісі

руководитель контроль но-ревизионного и бухгал-
терского отделов банка - банктің ба қы лау-тексеру 
жəне бухгалтерия бөлім де рі нің басшысы

руководитель низового звена - төменгі буын дағы 
басшы

руководитель отдела - бөлімнің басшысы
руководитель от дела инкассации купонов - купон-
дарды инкассолау бөлімінің басшысы (банкте)

руководитель отдела регулирования денежных 
операций - ақша операцияларын реттеу бөлімінің 
басшысы

руково дитель отдела ценных бумаг - бағалы қағаздар 
бөлімінің басшысы

руководитель отделе ния - бөлімше басшысы
руководитель программы - бағдарлама жетекшісі
руководитель проекта - жоба жетекшісі
руководитель сбыта - өткізім басшысы
руководитель синдиката - синдикат басшысы
руководитель синдиката, размещающего ценные 
бумаги - бағалы қағаздарды орна лас тырушы син ди-
кат тың басшысы

руководитель службы маркетинга - маркетинг қыз-
ме ті нің басшысы

руководитель траста - сенім қорының басшысы
руководитель учреждения - мекеменің басшысы
руководитель филиала - филиалдың басшысы
руководитель финансо вой службы - қаржы қыз ме ті-
нің басшысы

руководитель фонда - қор басшысы
руководитель функциональный - атқа рым дық басшы
руководство - басшылық (1. басшылардың, басқару 
ор га ны ның қызметін жүргізуші, бағыттаушы, 
ұйым дас ты ру шы, реттеуші; 2. басшылардың 
жиын ты ғы; 3. қайсыбір пəн бойынша оқу құралы; 
4. ме нед жмент қызметінің аясы) 

руководство административное - əкімшілік бас-
шылық

руководство акционерного общества - ак цио нерлік 
қоғам басшылығы

руководство банка - банк басшылығы
руководство высшее - жоғары басшылық
руководство методологическое - əдіснамалық бас-
шылық

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 - орталық тан ды рыл-
ған басшылық

руководство экономикой - экономикаға бас шы лық ету
руководствоваться - басшылыққа алу, негізге алу
руководствоваться законом - заңды басшы лық қа алу
руководящие де нежно-кредитные учреждения - бас-
шы ақша-несие мекемесі

руководящий - басшы, жетекші
румынский лек - Румыния лекі
рупия - рупия (Үндістанның, Пəкстанның, Ин до не зия-
ның, Мальдив аралдарының, Мав ри кийдің, Непалдың, 
Сейшел аралдарының жəне Шри-Ланканың ақша 
бір лігі, 100 пайс қа тең)

рупия индийская - Үндістан рупиясы (Үн діс тан ның 
ақша өлшемі, 100 пайсқа тең)

рупия индонезийская - Индонезия рупиясы (Ин до не-
зия ның ақша өлшемі, 100 сенге тең)

рупия маврикийская - Маврикия рупиясы (Мав ри кия-
ның ақша өлшемі, 100 центке тең)

рупия непальская - Непал рупиясы (Непалдың ақша 
өлшемі, 100 пайсқа тең)

рупия сейшельская - Сейшел рупиясы (Сейшел арал-
да рының ақша өлшемі, 100 центке тең)

рупия Шри-Ланки - Шри-Ланка рупиясы (Шри-Лан-
ка ның ақша өлшемі, 100 центке тең)

руфия - руфия (Мальдив Республикасының ақша өлше-
мі, 100 лариге тең)

рутина - ескішілдік, кертартпалық (1. бір сарынды ең-
бек; 2. қалыптан шықпау, жаңадан, жаңалықтан 
үрку, кертарпалық; 3. компьютерлік бағдарлама)

ручательство - кепілгерлік (біреу үшін жа уап кер ші лік-
ті өз мойнына алу, кепіл болу, сендіру)

ручаться - кепілгерлік жасау
ручная обработка - қолдан өңдеу (мыс., чектерді)
ручной банк - қол банк
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ручной залог недвижимости - жылжымайтын мүлік-
тің қол кепілі

рывок цен - баға жұлқынысы, баға серпілісі 
рынок - нарық (1. айырбас саласындағы əлеу мет-
тік-экономикалық қатынастардың жиын тығы; 
2. нақ ты тауарды немесе көр  се  ті  ле тін қыз мет-
тер ді сатып алушылар мен сатушыларды то қай-
лас ты ра тын қан дай да болсын институт немесе 
тетік; 3. та уарлар, көрсетілетін қызметтер сатып 
алынатын жəне сатылатын, сау да мəмілесі жаса-
латын орын; 4. құнды нəр се ле рін айырбастау үшін 
сатушылар мен сатып алушылар кездесетін аумақ; 
5. адам дар дың бағалы қа ғаз дармен, тауарлармен, 
валютамен, т.б. сауда жасалатын ұйым дас қан 
жиыны; 6. базарда тауарлар не ақшаға не бір-біріне 
айыр басталатын бағаның экономикалық тұ жы-
рымдамасы)

рынок азиавалют - азиавалюта нарығы
рынок азиатских долларов - Азия доллары ның 
нарығы

рынок активный - белсенді нарық
рынок акций - акциялар нарығы
рынок акций западноаф риканских компаний - Ба-
тыс Африка компаниялары ак ция ла ры ның нарығы 
(Лондон қор биржасындағы)

рынок арбитражный - арбитраждық нарық
рынок акций южноафри канских золотодобываю-
щих компа ний - Оңтүстік Африка алтын компания-
лары акцияларының нарығы

рынок банковский - банк нарығы
рынок банковских акцептов - банк акцепте рі нің 
нарығы

рынок без выявившейся тенденции - анық талған 
үрдісі жоқ нарық

рынок без посредников - делдалдары жоқ нарық
рынок бесконкурентный - бəсекелессіз нарық
рынок биржевой - биржалық нарық
рынок “быков” - “бұқалар” нарығы (сұ ра ныс тың өсуі 
нəтижесінде бағаның көтерілуі мүм кін нарық)

рынок “бычий” - “бұқа” нарығы (бағамы өсе тін 
нарық) 

рынок в выжидатель ном положении - аңы сын аңдау 
жағдайындағы нарық

рынок в состоянии депрессии - тоқырау жағ да йын да-
ғы нарық

рынок ва лютной наличности - қолма-қол валюта 
нарығы

рынок валютно-обменный - валюта айыр бастау 
нарығы

рынок валютный - валюта нарығы
рынок валютных облигаций - валюталық облигация-
лар нарығы

рынок валю ты для зарубежных инвестиций - шетел 
инвестицияларына арналған валюта 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 внутренних валютных облигаций - ішкі ва-
люта облигацияларының нарығы

рынок вольный - еркін нарық
рынок восстановленный - қалпына келті ріл ген нарық 
рынок всемирный - дүние жүзілік нарық
рынок вторичный - қайталама нарық
рынок высокорисковый -тəуекелділігі жо ға ры нарық
рынок государственных краткосрочных долговых 
обязательств - мемлекеттік қысқа мерзімді борыш-
тық міндеттемелер нарығы

рынок государ ственных облигаций - мем ле кеттік об-
лигациялар нарығы

рынок государствен ных облигаций сроком свыше 
15 лет - 15 жылдан асатын мер зім дегі мемлекеттік 
облигациялар нарығы

рынок государственных ценных бумаг - мем ле кеттік 
бағалы қағаздар нарығы

рынок двусторонний - екі жақты нарық
рынок двухуровневый - қос деңгейлі нарық
рынок денег (денежный) - ақша нарығы
рынок депозитарных расписок - депози тар лық қол-
хат тар нарығы

рынок депо зитных сертификатов - депозит тік серти-
фикаттар нарығы

рынок деривативов - деривативтер нарығы, мерзімді 
нарық, мерзімді мəмілелер нарығы (тауар-ақша қа-
ты нас тары жағдайында шаруашылық қызметпен 
байланысты жəне нарықтағы қалыптасқан жағ-
даят қа қарай пайда немесе залал түрінде іске 
асырылатын тəуекелдікті бөлісу жəне қайта 
бө лі су жөніндегі экономикалық қатынастардың 
жиынтығы)

рынок дисконтный - диконттық нарық
рынок для ино странных ценных бумаг - шетелдік 
бағалы қағаздарға арналған нарық (Лондон қор бир-
жасында)

рынок долговых обя зательств - борышкерлік мін дет-
те ме лер нарығы

рынок долгосрочного капитала - ұзақ мер зім ді капи-
тал нарығы

рынок долгосрочного кредита - ұзақ мерзімді кредит 
нарығы

рынок долгосрочного ссудного капитала - ұзақ мер-
зім ді несие капиталы нарығы

рынок доступный - қолайлы нарық, қол же тім ді нарық
рынок доходный - кірісті нарық
рынок “дорогих денег” - “қымбат ақша” на рығы
рынок драгоценных металлов - асыл металдар 
нарығы 

рынок евровалют - еуровалюта нарығы
рынок евродепозитов - еуродепозит нарығы
рынок евродолларов - еуродоллар нарығы
рынок евродол ларовых облигаций - еуро дол ларлық 
облигациялар нарығы
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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, тас танды на-
рық, қаңыраған нарық (биржа нарығының мə мі ле 
жа са су ға мүдделіліктің мүлде жоқтығы бай қа ла-
тын жай-күйі)

рынок заемных средств - қарыз қаражаты нарығы
рынок залоговых сертификатов - кепілзат тық серти-
фикаттар нарығы

рынок зарубежный - шетелдік нарық
рынок застойный - токыраулы нарық
рынок, защищенный таможенными барьерами - 
кедендік тосқауылдармен қорғалған нарық

рынок земельный - жер нарығы
рынок землепользования - жер пайдалану нарығы
рынок золота - алтын нарығы
рынок золотовалютный - алтын-валюта нарығы
рынок инвестиционный - инвестициялық нарық
рынок институциональных инвестиций - инсти тут-
тық инвестициялар нарығы

рынок информационных технологий - ақпараттық 
технологиялар нарығы

рынок иностранных валют - шетелдік валюта 
нарығы 

рынок ипотечный - ипотекалық нарық 
рынок исламских ценных бумаг - ислам бағалы 
қағаздары нарығы

рынок казначейских билетов - қазынашылық билет-
тер нарығы

рынок казначейских обязательств - қазынашылық 
міндеттемелер нарығы

рынок капиталов - капиталдар нарығы, күрделі қар-
жы нарығы (ұзақ мерзімді жəне орта мерзімді кре-
дит операциялары іске асырылатын қаржы нарығы)

рынок кастодиальный - кастодианды нарық
рынок квалифицированного труда - білікті еңбек 
нарығы

рынок квалифицированной рабочей силы - білікті 
жұмыс күші нарығы

рынок квалифицированный - біліктілікпен ұйым дас-
тырылған нарық

рынок клиентский - тапсырыскерлер нарығы
рынок колеблющийся - толқымалы нарық
рынок ком мерческих бумаг - коммерциялық қағаздар 
нарығы

рынок коммерческих ценных бумаг - ком мер циялық 
бағалы қағаздар нарығы

рынок конкурентный - бəсекелі нарық
рынок конкурирую щих продавцов - бəсе ке лес сату-
шылар нарығы

рынок консалтинговый - кеңес беру нарығы
рынок консультационных услуг - кеңес беру қыз мет-
те рін көрсету нарығы, сабағатшылық қызметтерін 
көр се ту нарығы

рынок контанговый - контангілік на рық (на рық та ғы 
фьючерстік ке лі сім шарт тар дың бағасы таяудағы 
жеткізілім айынан қа шық та ған сайын үдемелі 
түрде көбейе тү се тін ахуал)

рынок контракта - келісімшарт нарығы
рынок контролируемый - бақыланбалы нарық
рынок контрольный - бақылау нарығы
рынок контрольных пакетов - бақылау па кет терінің 
нарығы

рынок корпоративных ценных бумаг - кор поративтік 
бағалы қағаздар нарығы

рынок краткосрочного капитала - қысқа мер зімді 
капитал нарығы

рынок краткосрочных долговых обязательств - 
қысқа мерзімді борыш мін дет те ме ле рі нің нарығы

рынок краткосрочных коммерческих бумаг - қыс қа 
мерзімді коммерциялық қағаздар нарығы

рынок крат косрочных обязательств - қысқа мерзімді 
міндеттемелер нарығы

рынок краткосрочных операций по купле-продаже 
облига ций с последующим совершением обратной 
сделки - облигацияларды кейіннен кері мəміле жаса-
сып сатып алу-сату жөніндегі қысқа мерзімді опера-
циялар нарығы (Жапония)

рынок кредита (кредитный) - кредит нарығы
рынок кредитных ресурсов - кредиттік ресурстар 
нарығы

рынок “ленивый” - “керенау” нарық, “мар ғау” нарық
рынок лизинговый - лизингілік нарык
рынок ликвидный - өтімді нарық, өтемпаз нарық
рынок лицензий - лицензиялар нарығы
рынок “малоактивный” - “белсенділігі пəс” нарық
рынок “медведей” - “аюлар” нарығы (баға төмендеп 
келе жатқан нарық)

рынок межбанковский - банк аралық нарық
рынок межбанковских депозитов - банк аралық депо-
зиттер нарығы

рынок межбанковских операций - банк аралық опе-
рациялар нарығы

рынок межбанковского кредитования - банк аралық 
несиелендіру нарығы 

рынок междилерский - дилер аралық нарық
рынок международный - халықаралық нарық
рынок меж фирменных кредитов - фирма аралық кре-
дит нарығы

рынок “мертвый” - “өлі” нарық, “жансыз” нарық 
(бағам төмендей түсетін, бағалы қағаздарды сату-
шы көп залал шегетін, ал əлеуетті сатып алушы-ин-
весторлар нарықтағы жағдайдың жақсаруын күтіп 
нарыққа шықпайтын мүшкіл халдегі нарық)

рынок мировой - дүние жүзілік нарық
рынок монополизированный - монополия лан ды рыл-
ған нарық

рынок монополистический - монополистік нарық
рынок монополистической конкуренции - монопо-
лис тік бəсеке нарығы

рынок мягких валют - жұмсақ валюталар нарығы
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рынок, на котором на блюдается тенденция к повы-
шению курсов - бағамның жоғарылау үрдісі бай қа-
ла тын нарық

рынок, на котором на блюдается тенденция к сниже-
нию курсов - бағамның төмендеу үрдісі байқалатын 
нарық

рынок, на котором обращаются банковские акцеп-
ты - банк акцептері айналыста жүретін нарық 

рынок, на котором посто янно котируются цены по-
купателя и продавца - сатып алушы мен сатушы ба-
ға сы ұдайы белгіленетін нарық

рынок, на котором происходит беспорядочное 
измене ние курсов - бағам бейберекет өзгеретін 
нарық

рынок, на котором сдел ки затруднены, поскольку 
цены продавцов равны ценам покупателей - са ту-
шы лар дың бағасы сатып алушылардың бағасына тең 
бо ла тын дықтан мəмілелер қиындаған нарық 

рынок, на котором тенден ция движения конъюнк-
туры очевид на и не требует особого анализа - жағ-
даят тың қозғалысы үрдісі айқын жəне ерекше талдау-
ды талап етпейтін нарық

рынок, на котором цены устанавливаются спро-
сом и предложением - бағаны сұраныс пен ұсыныс 
белгілейтін нарық

рынок на обочине - жиектегі нарық (жаргон сөз: бир-
жадан тыс нарық, бағалы қа ғаз дар мен қор биржа-
сынан тыс сауда жасау)

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 - тір кел меген 
акциялар нарығы

рынок незаре гистрированных ценных бумаг - тір-
кел меген бағалы қағаздар нарығы

рынок некотируемых ценных бумаг - баға бел гі лен-
бей тін бағалы қағаздар нарығы

рынок некотируемых ценных бумаг при Лондон-
ской фондовой бирже - Лондон қор бир жа сы ның 
жа нын да ғы бағасы бел гі лен бей тін бағалы қағаздар 
нарығы

рынок ненасыщенный - молықпаған нарық
рынок неограниченной конкуренции - шек теусіз 
бəсеке нарығы

рынок неоживленный - сылбыр нарық
рынок неорганизованный - ұйымдаспаған на рық, 
ұйымдастырылмаған нарық

рынок неофициальный - бейресми нарық
рынок “неравномерный” - “əркелкі” нарық
рынок “нерешительный” - “үргедек” нарық

рынок несовершенной конкуренции - же тіл ді ріл ме-
ген бəсеке нарығы

рынок “несовершенный” - “жетілдірілмеген” нарық
рынок новых вы пусков ценных бумаг - ба ға лы қа-
ғаз дардың жаңа шы ға ры лым да ры ның нарығы

рынок новых облигаций - жаңа облигациялар нарығы
рынок новых ценных бумаг - жаңа бағалы қа ғаздар 
нарығы

рынок новых эмиссий - жаңа эмиссиялар на рығы
рынок облигаций - облигациялар нарығы
рынок облига ций, выпущенных иностранцами на 
внутреннем рынка США - ше тел дік тер АҚШ-тың 
ішкі нарығына шығарған облигациялар нарығы

рынок облигаций для финансирования ипотечных 
кредитов - ипотекалық кредитті қар жы лан ды руға 
арналған облигациялар нарығы

рынок облигаций компаний с фиксированной став-
кой - компаниялардың мөл шер ле ме сі тиянақталған 
облигациялары нарығы

рынок облигаций местных органов власти - жер гі-
лік ті өкімет органдары об ли га ция ла ры ның нарығы

рынок облигаций “Янки” - “Янки” облига ция ла ры-
ның 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, кө тер ме сауда 
базары (1. тауардың дайын дау шыдан тұтынушыға 
жетуінің бастапқы сатысында шаруашылық бай-
ла ныс тың қа лып та суын қамтитын нарықтың құ-
рам дас бөлігі; 2. банк аралық ақша нарығы; 3. банк 
аралық қысқа мерзімді несие нарығы)

рынок оптовых денежных ресурсов - кө тер ме сауда 
ақша ресурстарының нарығы

рынок опционный - опциондық нарық
рынок опционов - опциондар нарығы
рынок организованный - ұйымдасқан нарық, ұйым-
дас ты рылған нарық

рынок, отражающий конъюнктурные колебания - 
жағдаяттық ауытқуларды көрсететін нарық

рынок официальный - ресми нарық
рынок “параллельный” - “жарыспалы” на рық, 

“қатарлас” нарық
рынок первоклассных ценных бумаг - бірінші сы-
ныпты бағалы қағаздар нарығы

рынок перенасыщенный - шамадан тыс мо лық қан 
нарық

рынок перепродаваемых товаров - қайта сатылатын 
тауарлар нарығы

рынок перепродаж - алып-сату нарығы, қайта сату 
нарығы

рынок по сделкам на срок - мерзімдік мəмі ле лер 
нарығы

рынок покупателей - сатып алушылар на ры ғы 
(бағалы қағаздарға ұсыныс сұраныстан асып тү се-
тін жағдай)
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рынок посредников - делдалдар нарығы
рынок посреднический - делдалдық нарық
рынок потребительский - тұтынушылар на ры ғы, 
тұтыну нарығы

рынок продавцов - сатушылар нарығы
рынок, реагирующий на изменение спроса измене-
нием предложения при том же уровне цен - сұ ра-
ныс тың өзгеруіне нақ сол баға деңгейіндегі ұсы ныс-
тың өзгеруімен жауап қайтаратын нарық

рынок, реагирующий на изменение спроса измене-
нием цен - сұраныстың өзгеруіне ба ға ның өз ге руі-
мен жауап қайтаратын нарық

рынок реальных финан совых инструментов - нақты 
қаржы құралдары нарығы

рынок региональный - аймақтық нарық 
рынок регулируемый - реттелмелі нарық
рынок репо - репо нарығы (нарыққа қа ты су шы лар ды 
ақшамен не бағалы қағаздармен не сие лен діру мақ са-
ты мен жасалатын мəміле)

рынок республиканский - республикалық нарық
рынок с большим числом продавцов и покупате-
лей - сатушылар мен сатып алушылардың саны көп 
нарық

рынок с высоким уровнем конкуренции - бəсе ке лес-
тік деңгейі жоғары нарық

рынок с колеблющимися ценами - бағасы ауыт қы ма-
лы нарық

рынок с незначительным числом участников и низ-
ким уров нем активности - қа ты су шы лардың саны 
болмашы жəне бел сен ді лі гі төмен нарық

рынок с олигопольной структурой - оли го по лия лық 
құрылымды нарық

рынок с повышательной теңденцией - жоға рылату 
үрдісіндегі нарық

рынок с понижательной тенденцией - тө мен дету 
үрдісіндегі нарық

рынок с превыше нием спроса над предложением - 
сұраныс ұсыныстан асып түсетін нарық

рынок с тенденцией понижения курсов ценных бу-
маг - бағалы қағаздар бағамының төмендеуі үрді сін-
дегі нарық

рынок с устойчивыми ценами - бағасы тұ рақ ты 
нарық

рынок сбалансированный - теңдестірілген нарық
рынок сбыта - өткізу нарығы
рынок свободный - ерікті нарық (үкіметтің ара-
ласуынан азат нарық, ондағы баға сұраным мен 
ұсынымға қарай көтеріліп, төмендеп отырады)

рынок, свободный от огра ничений - шектеулерден 
азат нарық

рынок “свопов” - “своптар” нарығы (бо рыш қор лар 
өздерінің борыштық мін дет те ме ле рі нің құрылымын 
өтеу мерзімі мен шарттары бойынша жақсарту 
мақ са ты мен оларды алмастыратын қаржы 
нарығы)

рынок сделок на срок - мерзімдік мəмілелер нарығы
рынок серебра - күміс нарығы

рынок серебра в слитках - құйма күміс нарығы
рынок серый - сұрқай нарық (1. бейресми нарық не-
месе ресми бақылауға алынбайтын нарық; 2. бағалы 
қағаздар бағасының бейресми белгіленімі жəне 
олар дың биржаға ресми түрде шығарылғанға дейін 
болжалды бағам бойынша айырбасталуы; 3. тапшы 
та уар лар дың базары, қара базардан айырмашылығы 
оның жариялылығында)

рынок синдицированных займов - синди кат талған 
қарыздар нарығы

рынок со снижающи мися курсами - бағамы төмен-
деу үстіндегі нарық

рынок спекулятивный - алып-сатарлық нарық
рынок, способ ный к быстрой реакции - тез əсер ле-
ну ге бейім нарық

рынок срочный - мерзімді нарық
рынок срочных валютных контрактов - мерзімді 
валюталық келісімшарттар нарығы

рынок срочных контрактов - мерзімді ке лі сім шарт-
тар 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
рынок “сцепленный” - “ілік-шатыс” нарық, “іліктес” 
нарық (ұсыныс пен баға сұранысы уақыт жағынан 
бірдей болатын, яғни “ілініскен” бəсекелік нарық)

рынок сырьевых товаров - шикізат тауар ла ры ның 
нарығы

рынок сырья (сырьевой) - шикізат нарығы
рынок телефонных сделок - телефон арқылы жаса-
сыл ған мəміле нарығы

рынок товара (товарный) - тауар нарығы
рынок товаров широкого потребления - көп шілік 
қолды тауарлар нарығы

рынок торговый - сауда нарығы
рынок торго вых сделок с уплатой наличными 

- қолма-қол ақшалай төленетін сауда мəмілелері 
нарығы

рынок транспортных услуг - көрсетілетін кө лік қыз-
мет те рі нің нарығы

рынок “третий” - “үшінші” нарық (биржадан тыс 
сауда, тауарлар, бағалы қағаздар мен валюта айыр-
ба сы ның аясы, мұнда операцияларды биржаға мүше 
емес делдалдар жүзеге асырады, ал биржадан тыс 
айналым биржаны орағытып өтіп дилерлік, дел дал-
дық фирмалар арқылы жүзеге асырылады)

рынок труднодоступный - қолжетімдігі қиын нарық
рынок уличный - көшедегі базар, көшедегі на рық 

(бағалы қағаздар делдалдарының, сатып алу шы ла-
ры ның жəне сатушыларының бір-бірімен телеком-
муникациялар арқылы хабарласу желісі) 

рынок услуг - көрсетілетін қызмет нарығы, қызметтер 
көрсету нарығы

рынок учетный - есеп нарығы
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рынок федеральных фондов - федералдық қорлар 
нарығы (АҚШ)

рынок финансового инструмента, лежащего в ос-
нове срочного кон тракта - мерзімді ке лі сім шартқа 
негізделген қаржы құралы нарығы

рынок финансовый - қаржы нарығы
рынок фондовый - қор нарығы
рынок форвардный - форвардтық нарық
рынок форвардных акций - форвардтық акциялар 
нарығы

рынок форвардных облигаций - форвардтық облига-
циялар нарығы

рынок фью черсов и опционов - фьючерстер мен оп-
циондар нарығы

рынок, характеризующийся крупными спекулятив-
ными сделками по продаже ценных бумаг - ба ға лы 
қағаздарды сату жө нін де гі ірі алып-сатарлық мə мі ле-
лер мен сипат талатын нарық

рынок, характеризующийся массовыми продажами 
- жаппай сатумен сипатталатын нарық

рынок, характеризу ющийся массовыми продажами 
това ров или ценных бумаг - тауарларды немесе 
ба  ға лы қағаздарды жаппай сатумен сипатталатын 
нарық

рынок, характеризую щийся падением курсов - ба-
ғам ның құлдырауымен сипатталатын нарық

рынок, характеризующийся падением курсов или 
цен - бағамның немесе бағаның құлдырауымен си-
патталатын нарық

ры нок, характеризующийся повышени ем курсов - 
бағамның жоғарылауымен сипатталатын нарық

рынок, характе ризующийся преобладанием продав-
цов и понижением цен - са ту шы лар дың басым бо-
луымен жəне бағаның тө мен де уі мен сипатталатын 
нарық

рынок, характеризую щийся резкими скачками кур-
сов от дельных выпусков при общей ста бильности 
большинства акций - акциялардың көбінің жалпы 
тұрақтылығы кезінде жекелеген шығарылымдар ба-
ға мы ның күрт секірісімен сипатталатын нарық

рынок, характеризующийся ростом цен - бағаның 
өсуімен сипатталатын нарық

рынок, характеризующийся чрезмерным падени-
ем цен - бағаның тым төмендеуімен сипатталатын 
нарық

рынок, характеризую щийся чрезмерным повыше-
нием курсов - бағамның шектен тыс жоғарылауымен 
сипатталатын нарық

рынок, характери зующийся эластичностью спроса 
по ценам - баға бойынша сұ ра ныс тың икемділігімен 
сипатталатын нарық

рынок целевой - мақсатты нарық
рынок ценных бумаг - бағалы қағаздар нарығы
рынок ценных бумаг, имеющих преимущественные 
права - артықшылықты құ қық та ры бар бағалы қа ғаз-
дар нарығы

рынок ценных бумаг, на котором заключается боль-
шое ко личество сделок без резких колеба ний цен 
- баға күрт ауытқымайтын мəмілелер көп мөлшерде 
жасалатын бағалы қағаздар нарығы

рынок ценных бу маг, на котором заключается боль-
шое число сделок без резких колеба ний цен - баға 
күрт ауытқымайтын мəмілелер көптеп жасалатын ба-
ға лы қағаз дар нарығы

рынок ценных бумаг, не удовлетворяющих требова-
ниям фон довой биржи - қор биржасының талапта-
рын қа на ғат тан дыр май тын бағалы қағаздар нарығы

рынок ценных бумаг с фиксированным процент-
ным доходом - пайыздық табысы тия нақ ты бағалы 
қа ғаз дар нарығы 

рынок “четвертый” - “төртінші” нарық (инс ти ту-
цио нал дық инвесторлар арасында брокерді, дилерді 
пайдаланбай бағалы қа ғаз дар дың ірі топтамасымен 
ті ке лей жасалатын сауда)

рынок чистой конкуренции - таза бəсеке нарығы
рынок эффективный - тиімді нарық
рынок южноафриканских акций на Лондонской 
фондовой бир же - Лондон қор бир жа сын да ғы Оң-
түс тік Африка ак ция ла ры ның нарығы

“рынок-кладбище” - “зират-нарық” (нарыққа қа ты-
су шы лар нарықты тастап кете алмайтын, басқа 
биржашылар не банкілер на рық тан шыққысы кел-
мей тін жағдай)

рынок-покупатель - сатып алушы-нарық (биржа на-
ры ғы ның ұсыныс күшті болатын жəне əлеуетті 
сатып алушылар акциялар ба ға мы ның төмендеуіне 
ық пал ете алатын күйі)

рынок-продавец - сатушы-нарық (биржа на ры ғы ның 
сұраныс күшті болатын жəне əле ует ті сатушылар 
акциялар бағамының тө мен деуіне ықпал ете алатын 
күйі)

рыночная интервен ция - нарықтық басқын шылық
рыночная информация - нарықтық ақпарат
рыночная инфраструктура - нарықтық ин фра құ-
рылым

рыночная капитализация - нарықтық капиталданды-
ру (компанияның қор нарығының бағалауы бойынша 
құны; компания шы ғар ған акциялардың олардың на-
рық тық ба ға сы на көбейтілген саны)

рыночная капита лизация рынка - нарықтың нарық-
тық капиталдануы

рыночная конъюнктура - нарық жағдаяты
рыночная конъюнктура, выгодная для продавцов - 
сатушылар үшін тиімді нарықтық жағдаят

рыночная лихорадка - нарықтық безгек, на рық тық 
жанталас

рыночная ниша - нарық тауашасы (1. нақ ты кə сіп-
орын дар əрекет ететін, бə се ке лес кəсіпорындар не 
байқамаған не тиім ді деп санамаған нарықтың кіш-
ке не буын да ры; 2. нарықта ұсынылатын өнім дер не-
месе көрсетілетін қызметтер сұ рып та лы мын да ғы 
ол қы лық тар)
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рыночная норма процента - пайыздың на рық тық нор-
масы

рыночная повышательная конъюнктура - нарық та-
ғы жоғарылатылма жағдаят

рыночная позиция - нарықтық жайғасым, на рық тық 
ұстаным, нарықтық ай қын да ма (фирманың жет кі-
зу ші лер дің, дис три бю тор лар дың, клиенттердің көз 
ал дын да ғы беделі, жақсы атағы)

рыночная позиция, не защищенная от ценового 
риска - баға тəуекелінен (қатерінен) қорғалмаған на-
рық тық жайғасым

рыночная понижательная конъюнктура - нарықтағы 
төмендетілме жағдаят

рыночная проверка - нарықтық тексеру
рыночная процент ная ставка - нарықтық пайыздық 
мөлшерлеме

рыночная сделка - нарықтық мəміле
рыночная система - нарықтық жүйе
рыночная система “в чистом виде” - “таза түрдегі” 
нарықтық жүйе

рыночная ставка - нарықтық мөлшерлеме
рыночная ставка дисконта - дисконттың нарықтық 
мөлшерлемесі

рыночная стоимость - нарықтық құн
рыночная стоимость акции - акцияның на рық тық 
құны

рыночная стоимость акционерного капитала - 
акцио нерлік капиталдың нарықтық құны

рыночная стоимость банка до его приобретения 
другим банком - банктің оны басқа банк сатып ал-
ған ға дейінгі нарықтық құны

рыночная стоимость выше балансовой оценки - тең-
ге рімдік бағалаудан жоғары на рық тық құн

ры ночная стоимость для целей налогообложения - 
салық салу мақсаттарына арналған нарықтық құн

рыночная стоимость имущества - мүліктің нарықтық 
құны

рыночная стоимость металла, заключенного в мо-
нете - мəнеттің құрамындағы металдың нарықтық 
құны

рыночная стоимость ниже балансовой оценки - тең-
ге рімдік бағалаудан төмен нарықтық құн

рыночная стоимость равная балансовой оценке - 
тең герімдік бағалауға тең нарықтық құн

рыночная стоимость фиксированных и текущих 
активов - тіркелген жəне ағымдағы активтердің на-
рық тық құны

рыночная стоимость фиксированных и текущих ак-
тивов компании - компанияның тиянақталған жəне 
ағым да ғы активтерінің нарықтық құны

рыночная стоимость ценных бумаг - бағалы қағаз-
дар дың нарықтық құны

рыночная стратегия - нарықтық стратегия
рыночная тенденция - нарықтық үрдіс
рыночная учетная ставка - нарықтық есептік мөл-
шер леме

рыночная цена - нарықтық баға

рыночная цена акции - акцияның нарықтық бағасы
рыночная экономика - нарықтық экономика, базарлы 
экономика (шаруашылық өмірдің нарықтық қа ты-
нас тар ға негізделген ұйы мы, құрылымы, жай-күйі, 
яғни ресурстарды бөлу атқарымы нарықтық күш-
тер дің əрекетіне сеніп тапсырылған экономика)

рыночное место - нарықтық орын
рыночное письмо - нарықтық хат (делдалдық фирма 
клиенттеріне берілетін ақпараттық бюллетень)

рыночное позиционирование - нарықтық жай ғасу, 
на рық тық жайғасым (өндірушінің өз мар ка сы ның на-
рық та ғы орнын бе дел ді лік, баға жəне бөлу сипаты 
бойынша ай қын дауы)

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 коли-
честв золота и серебра - алтын мен кү міс тің тең 
мөл шер ле рі құнының нарықтық арақатынасы 

рыночное товарище ство - нарықтық серік тес тік
рыночное фиксированное равновесие - на рық тық 
тір келген тепе-теңдік

рыночность - нарықтылық, базарлылық
рыночность товара - тауардың базарлылығы
рыночные государственные ценные бумаги - на рық-
тық мемлекеттік бағалы қағаздар

рыночные микроструктуры - нарықтық мик ро құ ры-
лым дар

рыночные облигации государственных займов - 
мем лекеттік қарыздың нарықтық облигациялары

рыночные операции - нарықтық операциялар
рыночные отношения - нарықтық қатынастар (өн ді-
ру ші лер дің тауар айналысы жолымен, яғни ақшаны 
тауарға жəне тауарды ақшаға айырбастау арқылы 
пайдалануға негізделген экономикалық қатынастар)

рыночные пулы - нарықтық пулдар
рыночные репортеры - нарық репортерлері (бир жа-
ның мəмілені, бағаны тіркеуші, мə мі ле нің дұрыс 
жасалуын бақылаушы, ақ па рат тың биржадан тыс-
қа ры берілуін ба қы лау шы қызметшісі)

рыночные сделки - нарықтық мəмілелер
рыночные силы - нарық күштері (еркін на рық та 
белгілі бір тауардың не көрсетілетін қызметтің 
нақ ты көлемін жəне олар үшін сұ ралатын бағаны 
ай қын дайтын сұраным мен ұсыным күштері, яғни 
еркін нарықта əре  кет ететін сұраным мен ұсыным 
күш те рі)

рыночные ставки - нарықтық мөлшерлеме
рыночные ставки по депозитам - депозит бойынша 
нарықтық мөлшерлеме
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рыночные ставки по ценным бумагам - ба ға лы қа-
ғаз дар бойынша нарықтық мөл шер ле ме

рыночные ставки процента по ссудам - несие бо-
йынша пайыздың нарықтық мөл шер ле ме сі

рыночные тен денции на ближайшие периоды вре-
мени - уақыттың таяудағы кезең де рі не арналған на-
рық тық үрдісі

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 қағаз-
дардың нарықтық бюллетені

рыночный валютный курс - нарықтық валюта 
бағамы

рыночный заказ - нарықтық тапсырыс
рыночный залог - нарықтық кепілзат (қажет бол ған-
да оңай өткізілетін кепілзат: жоғары сұранымға ие 
акциялар, айырбасталымды валюта, алтын, т.б.)

рыночный индекс - нарықтық индекс
рыночный курс - нарықтық бағам
рыночный курс обмена валют - валюталарды айыр-
бастау бағамы

рыночный курс тенге - теңгенің нарықтық бағамы
рыночный лидер - нарық жетекшісі, на рық тық көш 
бастаушы (саладағы нарықта ең жоғары үлеске ие 
кəсіпорын)

рыночный метод ценообразования - баға бел гілеудің 
нарықтық əдісі

рыночный механизм - нарық тетігі (на рық тың негізгі 
үш элементінің: ұсыныс, сұ ра ныс, бағаның əсерлесу 
тетігі)

рыночный обменный курс - нарықтық айырбас 
бағамы

рыночный риск - нарықтық тəуекел
рыночный риск в отношении акций - ак ция лар ға 
қатысты нарықтық тəуекел

рыночный сектор - нарықтық сектор
рыночный спрос - нарықтық сұраныс
рыночный тайминг - нарықтық тайминг (эко но ми-
ка ның қуаты, пайыздық нор ма лар дың не тех ни ка-
лық индикаторлардың қозғалу ба ғы ты, акциялар 
ба ға сы ның бағыты, сауда кө ле мі сияқты эко но ми-
ка лық факторлар тұр  ғы  сы  нан бағалы қағаздарды 
қа шан сатып алу немесе сату қажеттігі туралы 
шешімдер)

рыночный тест - нарықтық сынақтама
рыночный “тон” - нарық “сарыны” (нарық тың ағым-
дағы күйі)

рыночный учетный процент - нарықтық есептік 
пайыз

рыночный фактор - нарықтық мəнбір (фактор)
рыночный хаммеринг - нарықтық хаммеринг (баға 
шарықтап бара жатыр дейтіндердің акцияларды 
жеделдете сатуы)

рыночный холдинг - нарықтық холдинг (бағаның 
тө мен деуін тұрақтандыру мақ са ты мен бағалы қа-
ғаз дың не тауардың ба ға сын қолдау үшін нарыққа 
елеулі сатып алу ордерлерімен ену)

“рысак” - “желісті ат” (жаргон сөз: 1. биржада қа-
был дан ған алып-сатарлық мін дет те ме; 2. эми тент-
тің жоспарланатын операцияны жүзеге асыруына 
кө мектесетін ақ па рат ты анықтамалық)

“рыцарь белый” - “ақ сері” (жаргон сөз: фирмаға 
жұ тылу туралы ұсыныс жасайтын компания)

“рычаг” - “тұтқа”, “тетік” (қарыз, артық шы лық ты 
жəне кəдуілгі капитал арасындағы ара қатынас. 
Мен шікті капиталға қа ра ған да қарыз капиталы көп 
бол ған да “тұт қа” үлкен болады. Тауарға қатысты 
қол да ныл ған да “тұтқа” маржаның капиталға қа-
ты на сын білдіреді)

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 алу шы лық, боп-
са гер лік (мүлікті жəне ақшалай қа ра жат ты қоқан-
лоқы жасау, күш көрсету, зор лық-зомбылық жолы-
мен бопсалау, қор қы тып алу)

рэкет бюрократический - бюрократтық рэкет, бю ро-
крат тық аламандық

рэнд / ранд - рэнд / ранд (Оңтүстік Африка Республи-
касы, Оңтүстік-Батыс Африка, Лесото, Свализенд, 
Бечуаналенд, Баус то ленд тің ақша өлшемі, 100 цент-
ке тең)

рэндж форвард - рэндж форвард (форвардтық жəне 
опциондық валюталық мəмілелердің құрамдасуы)

ряд статистический - статистикалық қатар
ряд цен - баға қатары 

С
С - С (бағалы қағаздар нарығының төмен екенін көр-
сететін əріптік таңба)

с большим сроком пога шения - өтеу мерзімі көп
“с валютой” - “валютамен”

“с верой в бога” - “құдайға сеніммен”, “құдайға иман-
мен” (түрлі доллар ку  пю  рін  дегі жазу; биржа құ-
жат  та рында - иман дылық хадис, эпиграф ре тін де 
пайдаланылады)
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с включением дивиденда - дивидендті ен гі зе отырып 
(акцияларға қатысты қол да ны ла тын жəне сатып 
алушының кезекті дивиденд алу құқығын білдіретін 
аталым)

с возложением на покупателя риска наличия не-
достатков в вещи - затта же тіс пеу ші лік тің болуы 
қатерін сатып алушыға жүктей отырып

с гарантией - кепілдікті
с дефицитом - тапшылықпен, тапшылықты 
“с дивидендом” - “дивидендті”, “дивиденді бар” 
“с дивидендом” или “без дивиденда” - “ди ви дендті” 
немесе “дивидендсіз”

с ежеднев ной ликвидацией позиций - жай ға сымы 
күн сайын жойылатын

с завышенной оценкой - бағасы көтеріңкі 
с завышенным курсом - бағамы көтеріңкі
с защитой интересов - мүдделерді қорғау тұрғысынан
с защитой от рисков колебания валютных кур сов - 
валюта бағамының ауытқуы қа те рі нен қорғайтын

“с золотым обрезом” - “алтын кесінділі” (1. жоғары 
сапалы деген ұғымды білдіретін термин; 2. бағалы 
қағаздар)

с кратковременным уве домлением - қысқа мерзімді 
хабарламалы (вексель туралы)

с наложенным платежом за расходы - шығыс үшін 
үстеме төлеммен

с наступившим сроком платежа - төлем мер зімі 
басталған

с недостачей - жеткіліксіз
с непогашенной своевремен но задолженностью - 
берешегі уақытылы өтелмеген 

с низким доходом - табысы төмен
с нулевым купоном - нөл купонды
с оговоркой - ескертпемен
с ограниченной ответственностью - жа уап кер-
ші лі гі шектеулі, шектеулі жа уап кер ші лік пен 
(жауапкершілігі лимиттелген)

“с оплатой в валюте” - “валютамен төленетін”
с отделенным купоном - бөлектелген купонмен (об-
лигация туралы)

с отрицательным балансом - теріс теңгерімді
с падающим курсом - бағамы құлдыраушы
“с переключением” - “ауыстыра отырып” (бір бағалы 
қағазды сатудан түскен түсімді екіншісін сатып 
алуға пайдалану жөнінде делдалға берілген тап-
сырма)

“с полным оборотом” - “толық айналымды”
“с пол ным регрессом” - “толық кері талапты”
с полным основанием - толық негізбен
с пользой - пайдамен, пайдалы
с пометкой - белгімен, белгі соғылған
с помощью залога - кепілзат арқылы
“с помощью ячеек” - “ұяшықтардың кө ме гі мен” 

(француз қор биржаларында бағалы қа ғаз дар дың 
бағасын белгілеудің үш негізгі түр ле рі нің бірі)

с поправкой на ин фляцию - инфляцияға тү зе ту 
енгізілген

“с правом” - “құқықпен”
с правом выписки чека - чектің көшіріміне құқылы 

(депозит туралы)
с правом на бесплатное по лучение акций, выпуска-
емых в по рядке капитализации резервов - сақтық 
қорларды капиталдандыру тəртібімен шығарылатын 
акцияларды тегін алуға құқылы

с правом на выгоду от розыгрыша очередности по-
гашения долга - борышты өтеу ке зек ті лі гін ұтысқа 
салудан пайда табуға құқылы

“с правом приобретения новых выпусков” - “жаңа 
шығарылымды сатып алу құқығымен”

с превышением лимита подписки - жазылыс 
лимитінен асып түсетін

“с премией” - “сыйлықақылы”, ”сый лық ақы  сы  мен” 
(биржада неғұрлым көтеріңкі ба ға мен)

с преобладанием в ка питале предприятия ценных 
бумаг с фиксированным доходом - кəсіпорынның 
капиталында табысы тия нақ тал ған бағалы қағаздар 
басым болатын

с прибавлением процентов - пайыздар қосы ла тын
с просрочкой - мерзімі өткен
с про центами - пайызды 
с прочным финансо вым положением - қар жы лық 
жағдайы бекем 

с разницей - айырмамен
с регрессом - кері талаппен
с риском - тəуекелді, қатерлі
с совещательным голосом - кеңесші дауыс пен
с совпадением приказов на продажу и покупку - 
сату мен сатып алуға берілген бұй рық тар ға сəйкес 
(бағалы қағаздармен жасалатын мəмілер туралы)

с твердым сроком - бекем мерзімді (төлем туралы)
с убытком - залалмен, залалды, залал шеге отырып 

(бухгалтерияда)
с уплатой вперед - алдын ала төлеу жолымен
с уплатой только части стои мости ценных бу-
маг - бағалы қағаздар құнының тек бір бө лі гі ғана 
төленетін

с устране нием колебаний цен - бағаның ауыт қуы 
жойылатын

с учетом налогов - салықтар ескерілетін
с учетом риска - қатер (тəуекел) ескерілетін
с фиксированной процентной ставкой - па йыз дық 
мөлшерлемесі тиянақталған

с финансированием за счет кредитов - несие есебі-
нен қаржыландырылатын

с честью - абыроймен
с чрезмерно завышен ной ставкой - мөл шер ле ме сі 
шектен тыс көтеріңкі

С&Ф - С&Ф (тауардың құны мен сақ тан ды ру есеп-
тел мей тін көлік шығынын ай қын дай тын сау да да ғы 
халықаралық қысқартылған сөз)

сабституция - сабституция, ауыстырым, ауыс тыру 
(1. келісімшартта: шартқа қа ты су шы біреуді 
екіншісімен ауыстыру; 2. экономикада: бір тауар ды 
не көрсетілетін қыз мет ті басқа тауармен не көр-
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се ті летін қыз мет пен ауыстыруға болатын болса, 
онда олардың бағасы да бірдей болады деген тұ  жы-
рым да ма; 3. заңтануда: акциялық өкі лет тік ті іске 
асыру кезінде бір сенім жүктелген өкіл  ді екін ші сі мен 
ауыстыру; 4. бағалы қағаздарда: клиент қор жы нын-
да  ғы бір бағалы қағазды екіншісімен ауыстыру)

саитори - саитори (Токио, Осаки жəне Нагои бир жа-
сы ның басқа биржашылармен ара да ғы операциялар-
да делдалдық жасайтын мү  ше  ле рі)

сайт - сайт (алмасты көтерме сауда ба ға сы мен сату 
аукционы) 

“салат-латук” - “сүтшөп-салат” (ақша, əсіресе қағаз 
ақша дегенді білдіретін жаргон сөз) 

сальвадорский колон - Сальвадор колоны (Эл-Саль ва-
дор дың ақша бірлігі

сальдар - сальдар (борышты өтеу жəне шотты жабу 
дегенді білдіретін термин)

сальдирование - сальдолау, сальдосын шы ға ру (шот 
бойынша біржолата төлеу)

сальдирование дефицита - тапшылықты сальдолау
сальдирование счета - шотты сальдолау
сальдирование торгового баланса - сауда теңгерімін 
сальдолау

сальдо - сальдо, айырма, қалдық, сарқын (1. белгілі 
бір уақыт кезеңіндегі ақшалай түсім мен шығыс 
арасындағы айырма: оң, актив сальдо - түсімнің 
шығыстан асып тү суі, теріс, пассив сальдо. - ке рі-
сін ше, шы ғыс тың түсімнен асып түсуі; 2. бух  гал -
тер  лік шот бойынша шаруашылық қа ра жат тың 
белгілі бір күнгі жай-күйін, бар-жоғын сипат-
тайтын қалдық; 3. кіріс пен шығыс ара сын да ғы 
айырма; 4. шотты жасау ке зін де дебет немесе 
кредит бойынша жаңа бетке көшірілетін қал дық; 
5. биржалық операцияларда: клиенттің бро кер-
лік фирмаға бе ре ше гі немесе брокерлік фир ма ның 
клиент ке берешегі; 6. халықаралық сауда жəне тө-
лем есебінде: елдің экспорты мен импорты құ ны ның 
арасындағы немесе оның ше тел дік тү сім де рі мен 
төлемдерінің ара сын да ғы айырма)

сальдо активное - актив сальдо
сальдо банковского счета - банк шотының сальдосы 

(қалдығы)
сальдо в биржевых операциях - биржа опе ра ция ла-
рын да ғы сальдо

сальдо в международных расчетах - ха лық ара лық 
есеп айырысудағы сальдо (экспорт пен импорт 
көлемінің арасындағы айырма)

сальдо взаимных расчетов - өзара есеп айырысу саль-
досы

сальдо внешней за долженности - сыртқы берешек 
қалдығы

сальдо внешней торговли / внешнеторговое сальдо - 
сыртқы сауда сальдосы

сальдо дебетовое - дебет сальдосы, дебеттік сальдо
сальдо до ходов от инвестирования - инвестициялау-
дан түскен кірістің қалдығы

сальдо к переносу - көшіруге жататын сальдо (саль-
доны бір есеп-қаржы кезеңінен екін ші сі не көшіру 
операциясы)

сальдо компенсационное - өтемдік сальдо
сальдо конверсии - айырбас айырмасы (айырбастала-
тын облигациялар мен орнына алы на тын ак ция лар-
дың құны арасындағы айырма)

сальдо конечное - ақырғы сальдо (айдың соңын дағы 
қалдық)

сальдо кредитное - кредит сальдосы
сальдо кредитовое - кредит сальдо, кредиттік сальдо
сальдо маржинальное - маржиналдық сальдо
сальдо на базе ликвидности - өтімділік негі зін дегі 
сальдо

сальдо начальное - бастапқы сальдо (айдың басын да-
ғы қалдық) 

сальдо нетто-процентов - пайыздардың таза саль-
досы, таза-пайыздар айырмасы (кредит бойынша 
борышкерлер мен несиегерлердің пайыздары ара сын-
да ғы айырма)

сальдо нулевое - нөлдік сальдо
сальдо обмена ва люты - валютаны айырбас тау 
қалдығы

сальдо отрицательное - теріс сальдо, теріс айырма, 
теріс қалдық

сальдо пассивное - пассив сальдо
сальдо перенесенное - ауыстырылған сальдо, көшіріл-
ген сальдо

сальдо перераспределения - қайта бөлу айыр масы
сальдо платежного баланса - төлем тең ге рі мі нің саль-
досы

сальдо по книгам - кітаптар бойынша сальдо
сальдо по контокор ренту - контокоррент бо йынша 
қалдық

сальдо по расчетам в дол ларах - доллар тү ріндегі 
есеп айырысу бойынша қалдық

сальдо по статьям торгового баланса - сауда тең ге рі-
мі баптары бойынша сальдо

сальдо по счету теку щих операций - ағым да ғы опе ра-
циялардың шоты бойынша қалдық

сальдо по текущим сделкам - ағымдағы мə мі ле лер 
бойынша қалдық

сальдо положительное - оң сальдо, оң айырма, оң 
қалдық

сальдо приблизительное - жуықтама сальдо
сальдо развернутое - айқарма сальдо (бір мез гіл де 
шоттың кредиті бойынша да, дебеті бойынша да 
шығарылатын сальдо)

сальдо расчетов по кли рингу - клиринг бойынша 
есеп айырысу қалдығы

сальдо резервов - сақтық қорлар қалдығы
сальдо резервов в Международном валютном фон-
де - Халықаралық валюта қо рын да ғы сақтық қорлар 
қалдығы

сальдо с переноса - тасымалдан қалған қалдық
сальдо с пре дыдущего года - өткен жылдан қал ған 
қалдық
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сальдо счета - шот қалдығы
сальдо текущего счета - ағымдағы шот сальдосы
сальдо текущего счета по внешнеторговым опера-
циям - сыртқы сауда операциялары бойынша ағым-
да ғы шоттың сальдосы

сальдо торгового баланса - сауда теңгерімінің саль-
досы

сальдо торговое - сауда сальдосы
сальдовая книга - қалдық кітабы
сальдовая позиционная ведомость - ай қын да ма лық 
сальдо тізімдемесі, жайғасымдық сальдо тізімдемесі

сальдовый баланс - сальдолық теңгерім, сальдо 
теңгерімі (бухгалтерлік есеп шот та ры ның белгілі бір 
күнгі қалдықтары туралы деректерден тұратын 
бухгалтерлік теңгерім)

сальдовый метод - сальдолық əдіс, қалдықтық əдіс
сальдовый сертификат - сальдо сертификаты 

(акционерлік сертификаттың орнына онда көр се-
тіл ген акциялардың бір бөлігін сату кезінде бе рі ле-
тін сертификат)

сальдор - сальдор (шотты жабу)
салям / ас-салям - сəлем / əс-сəлем (ислам банк ісі 
құ рал да ры ның бірі, тауарларды мəу лет тік жет кі зу-
мен сатып алуға жасалатын шарт, ауыл ша руа шы-
лы ғын қар жы лан ды ру кезінде пайдаланылады)

самая глубокая точка падения - құлдыраудың ең 
терең шегі 

самая глубокая точка падения цен - баға құл ды ра уы-
ның ең терең шегі 

самая высокая и самая низкая цены покупателя и 
продавца в начале торговой сессии на торго вой 
бирже - сатып алушы мен сатушының сауда бир жа-
сын дағы сауда сес сия сы ның басындағы ең жоғары 
жəне ең тө мен бағасы

самая высокая коти ровка - ең жоғары баға белгі-
ленімі

самая низкая долларовая цена, по которой казна-
чейские век селя продаются на аукционе - аукцион-
да қазынашылық вексельдер сатылатын ең төмен 
дол ларлық баға

самая низкая конъ юнктура в период кризиса - дағ-
да рыс кезеңіндегі ең төмен жағдаят

самая низкая цена - ең төмен баға
самая последняя коти ровка - ең соңғы баға белгі-
ленімі

самая последняя сделка с данным видом ценных 
бумаг - бағалы қағаздардың белгілі бір түрімен ең 
соңғы мəміле

саммит - саммит, басқосу (жоғары дəрежедегі мəс-
лихат, кеңес не келіссөз)

саммит экономический - экономикалық саммит
самовозрастание - өздігінен өсу
самовозрастание стоимости - құнның өзді гі нен өсуі
самовозрастание стоимости капитала - капитал 
құны ның өздігінен өсуі

самое выгодное предложение - ең тиімді ұсыныс
самокредитование - өзін-өзі несиелендіру

самоликвидирующа яся ссуда - өзінен-өзі жойылатын 
несие, өздігінен өтелетін несие

самоликвидирующийся - өздігінен өтелетін (кредит, 
вексель туралы)

самоликвидирую щийся вексель - өзінен-өзі жойыла-
тын вексель, өздігінен өтелетін вексель

самоликвидиру ющийся кредит - өзінен-өзі жойыла-
тын кредит (мыс., банктің мау сым дық кредиті)

самоликвидность - өзінен-өзі өтемпаздық, өзінен-өзі 
өтімділік

самонаправляемый персональный увольнитель-
ный счет - қызметкерлердің өздігінен бағытталатын 
мұрсатаналық шоты

самонаправляемый персональный увольнитель-
ный фонд - қызметкерлердің өздігінен бағытталатын 
мұрсатаналық қоры

самообеспечение - өзін-өзі қамтамасыз ету
самообеспечение национальное - ұлттық өзін-өзі 
қамтамасыз ету 

самообеспеченность - өзін-өзі қамтамасыз етушілік
самообеспеченность экономическая - эко но ми калық 
өзін-өзі қамтамасыз етушілік

самообложение - өзара салық
самообслуживание - өзіне-өзі қызмет көрсету
самоокупаемость - өзін-өзі өтеушілік, өз шы ғы нын өзі 
өтеу

самоокупаемость валютная - валюталық өзін-өзі өтеу, 
валютаның өзін-өзі өтеуі

самоокупающийся - өзін-өзі өтейтін
самоопределение - өзін-өзі билеу
самоорганизация - өзін-өзі ұйымдастыру
самоотвод - бас тарту
самооценка - өзін-өзі бағалау (адамның өзін-өзі 
бағалауы)

самооценка адекватная - өзін-өзі баламалы бағалау
самооценка завышенная - өзін-өзі өсіре ба ға лауы
самооценка пониженная - өзін-өзі төмендете 
бағалауы

самопогашающийся долг - өзінен-өзі өте ле тін борыш
самоподдерживающийся долг - өзін-өзі қол дай тын 
борыш

самопредставление - өзін-өзі ұсыну, өзін-өзі таныс-
тыру

саморегистрация - өздігінен тіркелу, өзін-өзі тіркеу
саморегулирование - өзін-өзі реттеу (жұмыс бе ру ші-
лер дің бизнесте сала компаниясы қыз ме ті не көбірек 
жауапкершілік жүктеуге тиіс мінез-құлық кодексін 
шығаруды бірлесіп шешуі)

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 рет тей-
тін ұйымы
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саморегулируемая экономика - өзін-өзі рет тейтін 
экономика

саморегулируемые организации участников рын-
ка - нарыққа қатысушылардың өзін-өзі реттейтін 
ұйымдары

саморегулирующаяся денежная система - өз ді гінен 
реттелуші ақша жүйесі

саморегуляция - өзін-өзі реттеушілік, өз ді гі нен рет те-
лушілік

самореклама - өзін-өзі жарнамалау
самородное золото - сап алтын
самородное серебро - сап күміс
самородок золота (золотой) - саф алтын
самороспуск - өзін-өзі тарату (ортақ уағ да лас тық 
бойынша немесе басшының шешімімен қызметті 
тоқтату, міндеттілікті доғару)

самосертификация - өзін-өзі сертификаттау
cамоснабжение - өзін-өзі жабдықтау
самостоятельная ценность - дербес құнды лық
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 (ұйымды жауапкершілігі шектеулі компания 
ретінде тіркеу нə ти же сі, бизнесті иеленушілерінен 
не ак цио нер ле рі нен заңи оқшаулау дегенді білдіреді)

самостоятельность - дербестік
самостоятельный баланс - дербес теңгерім
самостоятельный счет - дербес шот
самострахование - өзін-өзі сақтандыру 

(сақтанушының тəуекелді өз мойнына алуы: сақ-
та ну шы ның тұрақты аударым жасау, ақшалай 
қа ра жат ты жинау есебінен меншікті сақтандыру 
қо рын құруы)

самострахование обязательное - өзін-өзі міндетті 
сақтандыру

самотек - бетімен жайылушылық
самоуправление - өзін-өзі басқару (қайсыбір ұйым  дас-
қан əлеуметтік қауымның өз істерін басқарудағы 
дербестігі)

самоуправство - белден басушылық
самофинансирование - өзін-өзі қар жы лан ды ру 

(кəсіпорынның жай жəне ұдайы өн ді рі сін мен шікті 
қаражаты есебінен қар жы лан ды ру)

самофинансирование валютное - өзін-өзі валютамен 
қаржыландыру

самофинансируемая - өзін-өзі қар жы лан ды ра тын 
(өзінің күрделі жұмсалымын қарыз алмай, қайта 
бөлінген меншікті пайдасы есебінен қаржыландыра 
алатын компания)

самофинансирующиеся инвестиции - өзін-өзі қаржы-
ландыратын инвестициялар

самые высокие и са мые низкие цены при закрытии 
бир жи - биржаның жабылуы кезіндегі ең жоғары 
жəне ең төмен баға

самые высокие и самые низкие цены при закры-
тии срочной биржи - мерзімді бир жа ның жабылуы 
кезіндегі ең жоғары жəне ең төмен баға

самый близкий месяц по ставки по данному фью-
черсному контракту - белгілі бір фьючерстік 
келісімшарт бойынша жет кі зі лім нің ең жақын айы

самый высокий доход по альтернативному виду 
инвестиций - инвестициялардың баламалы түрі бо-
йынша ең жоғары табыс

самый высокий курс - ең жоғары бағам
самый дальний месяц, на который действителен 
фьючерсный контракт - фьючерстік келісімшарт 
қолданыста болатын ең алыс ай

самый низкий курс - ең төмен бағам
самый низкий уровень - ең төмен деңгей
самый низкий уровень цен(ы) - бағаның ең төмен 
деңгейі 

самый отдаленный месяц - ең алыс ай (та уар лармен 
не опциондармен саудада шартты реттейтін уа-
қыт тан ең алыс ай)

самый поздний срок - ең кеш мерзім (опе ра ция ның 
басталуының соңғы мерзімі)

самый поздний срок окончания - аяқталудың ең кеш 
мерзімі (тораптық операцияның аяқ талуға тиіс 
күні)

самый ранний срок - ең ерте мерзім
самый ранний срок начала операции - опе ра ция ның 
басталуының ең ерте мерзімі (сыни жол əдісімен 
талдауда осы операцияны бастаудың ең ерте ық ти-
мал мерзімі)

санация - санация; қалпына келтіру, жақсарту, са уық-
ты ру (банкротқа ұшырау қатері төн ген кə сіп орын-
ның қаржы жағдайын жақ сар ту ға бағытталған 
қаржы жəне несие ша ра ларының жүйесі)

санация банков - банктерді жақсарту 
санация корпорации - корпорацияны жақ сар ту
санация потенциального банкрота - ықтимал бан-
кротты қалпына келтіру 

санкции антидемпинговые - демпингіге қар сы ықпал-
шаралар

санкции банковские - банк ықпалшарасы
санкции договорные - шарт ықпалшарасы (шарттық 
міндеттемелерді бұзғаны үшін ақша төлеу; тұрақ-
сыз дық айыбы, залалды өндіріп алу)

санкции жесткие - қатал ықпалшаралар
санкции за нарушение - бұзғаны үшін қол да ны латын 
ықпалшаралар

санкции за нарушение бюджетной дисциплины 
- бюджет тəртібін бұзғаны үшін қол да ны ла тын 
ықпалшара

санкции за нарушение таможенных правил - кеден 
ережелерін бұзғаны үшін қол да ны ла тын ықпал ша-
ралар

санкции за невыполнение контрактных обяза-
тельств - келісімшарт міндеттемелерін орын  да  ма ға-
ны үшін қолданылатын ықпал ша ралар
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санкции за просрочку - мерзімінен ке шік тір ге ні үшін 
қолданылатын ықпалшаралар

санкции за реализацию билетов несанкционирован-
ных лотерей - рұқсат етілмеген лотереялардың би-
лет те рін өткізгені үшін қолданылатын ықпалшаралар

санкции кредитные - кредит ықпалшаралары 
(шаруашылық органдар несие тəртібін бұз ған жағ-
дай да банктер қолданатын ықпал ету шаралары)

санкции международные - халықаралық ық пал-
шаралар

санкции правовые - құқықтық ықпалшаралар
санкции расчетные - есеп айырысу ық пал ша ра лары
санкции расчетные - есеп айырысу ық пал ша ра лары
санкции товарные - тауар ықпалшаралары
санкции штрафные - айыппұлдық ық пал ша ра лар
санкции экономические - экономикалық ық пал-
шаралар

санкции юридические - заңи ықпалшаралар
санкционирование - санкциялау, ықпалшара қолдану
санкционирование расходов - шығысты санкциялау
санкционирование расходов бюджета - бюджет 
шығысын санкциялау

санкционированные акции - санкцияланған акция-
лар, мақұлданған акциялар (компания өзінің құрыл-
тай шы лық құжатында заң жүзінде ресімдей ала-
тын акциялар саны)

санкционированный капитал - мақұлданған капитал
санкция - санкция, ықпалшара; рұқсат, ма құл дау 

(1. заңды бұзушыларға құқықтық нормаларға сай 
ықпал ету шарасы; 2. жо ға ры орынның өзіне құ-
қық тық күш беретін қандайда бір актіні бекітуі; 
2. белгілі бір заңды бұзу құқықтық салдарға апарып 
соқ ты ра ты ны көрсетілген заң бөлігі; 3. ха лық ара-
лық шарттарды бұзған мемлекеттерге қарсы эко-
номикалық, қаржылық, əскери ық пал ету шаралары; 
4. мақұлдау, рұқсат ету)

санкция административная - əкімшілік ық пал шара
санкция односторонняя - бір жақты ық пал ша ра
санкция официальная - ресми ықпалшара
сантим - сантим (Францияның, Бельгияның Ал жир дің, 
Марокконың ұсақ мəнеті)

сантимо - сантимо (Парагвайдың ұсақ шақасы)
саракины - саракиндер (Жапониядағы рет тел мейтін 
несие мекемелері)

сатанг / станг - сатанг, станг (Таиландтың ұсақ 
мəнеті)

сахарная биржа - қант биржасы
сбавление с цены - бағасынан шегеру
сбавление цены - бағаны кеміту
сбалансирование - теңгерімдеу
сбалансирование бухгалтерских книг - бух гал терлік 
кітаптарды теңгерімдеу

сбалансирование бюджета - бюджетті тең ге рім деу
сбалансирование взаимных расчетов - өзара есеп ай-
ырысуды теңгерімдеу

сбалансирование демпинга - демпингіні тең герімдеу

сбалансирование дефицита - тапшылықты теңге-
рімдеу

сбалансирование поставок - жеткізілімді тең герімдеу
сбалансирование счетов - шоттарды тең ге рім деу
сбалансированная смета - теңгерілген смета
сбалансированность - теңгерімділік (кə сіп орын ның, 
аймақтың, мемлекеттің ша руа шы лық жүйесі бюд-
жет терінің жай-күйі, мұн да кіріс пен шығыс тең-
дес ті рілген, бір-біріне жақын немесе бір-бірімен тең 
дерлік)

сбалансированность бюджета - бюджеттің теңгерім-
ділігі

сбалансированность взаимных обязательств - өзара 
міндеттемелердің теңгерімділігі

сбалансированность взаимных поставок - өзара 
жеткізілімнің теңгерімділігі

сбалансированность доходов и расходов государ-
ственного центра по выплате пенсий - зейнетақы 
төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтың кірісі мен 
шығысының тең ге рім ділігі

сбалансированность неустойчивая - тұрақ сыз теңге-
рімділік 

сбалансированность операций - операция лар дың 
теңгерімділігі 

сбалансированность поточной линии - тас қын ды 
желінің теңгерімділігі 

сбалансированность экономики - эконо ми ка ның 
теңгерімділігі

сбалансированность экономической системы - эко-
но микалық жүйенің теңгерімділігі

сбалансированные фонды - теңдестірілген қорлар
сбалансированный - теңгерілген, теңдес ті ріл ген
сбалансированный брокерский счет - тең дес тірілген 
делдалдық шот

сбалансированный бюджет - теңдестірілген бюджет
сбалансированный взаимный фонд - теңдес тірілген 
өзара көмек қоры

сбалансированный портфель ценных бумаг - ба ғалы 
қағаздардың теңдестірілген қор жыны

сбалансированный равновесный рост - тең дес ті ріл-
ген тепе-тең өсу

сбалансированный рост - теңдестірілген өсу (қор-
ша ған ортаны аздырмайтын жəне эко но ми ка ның 
ресурстық базасын са рық пай тын экономикалық өсу)

сбалансированный совместный фонд - тең дес ті ріл-
ген бірлескен қор

сбалансированный счет - теңгерілген шот
сбалансированный счет брокеров - бро кер лер дің 
тең дестірілген шоты, делдалдардың теңдестірілген 
шоты

сбалансированный счет дилеров - дилер лер дің тең-
дестірілген шоты

сбербанк - жинақ ақша банкі
сбере гаемая доля дохода - табыстың жи нақ та ла тын 
үлесі

“сберегай, зарабатывая” - “табыс тап та, үнем де”, 
“табыс тап та, жинақта” (Ұлы бри та ния да халықтың 



773 СБЕ-СБЕ

жинақ ақшасының түрлі жү йе сі, жалақыдан же ңіл-
дік ті шарттармен ай сайын ақша аударымы)

сберегатель - жинақшы, сақтаушы
сберегательная - жинақ
сберегательная касса (сберкасса) - жинақ кассасы
сберегательная касса при почтовом отделении - 
пош та бөлімшесі жанындағы жинақ кассасы

сберегательная квота - жинақ қаражат үлес темесі, 
жинақ ақша үлестемесі

сберегательная книжка (сберкнижка) - жи нақ ақша 
кітапшасы (банктің салымшыға беретін кітапшасы)

сбере гательная книжка для молодежи - жас тарға 
арналған жинақ кітапшасы

сберегательная марка - жинақ таңбасы
сберега тельная нетто-ставка - таза жинақ ақша мөл-
шер ле месі (сақтандыру жар на ла ры ның сақтық 
қо ры на қал ды ры ла тын жыл дық мөлшерлеменің бір 
бөлігі)

сберегательная облигация - жинақ облигациясы
сберегательная облигация серии Е - E се рия сын да ғы 
жинақ облигациясы (АҚШ, 1941-1979 жж.)

сберегательная облига ция серии ЕЕ - ЕЕ се рия-
сындағы жинақ облигациясы (США, 1980 жылдан)

сберегательная облига ция серии НН - HH се рия-
сындағы жинақ облигациясы (США, 1980 жылдан)

сберегательная облигация США - АҚШ-тың жинақ 
облигациясы

сберега тельная облигация США с плавающей про-
центной ставкой - АҚШ-тың па йыз дық мөл шер ле-
ме сі құбылмалы жинақ облигациясы

сберегательное обще ство - жинақ қоғамы
сберегательное учреждение - жинақ мекемесі
сберегательные банки - жинақ банктері
сберегательные банки, предоставляющие отчеты - 
есеп беретін жинақ банктері

сберегательные вклады - жинақ ақша салымдары
сберегательные институты контрактного типа - 
келісімшарт тұрпатындағы жинақ ақша институттары 

сберегательные кассы при предприятиях связи - 
байланыс кəсіпорындары жанындағы жинақ касса-
лары

сберегательные копилки - жинақ ақша қоб ди ша лары
сберегательные марки - жинақ ақша маркалары
сберегательные облигации - жинақ облигациялар
сберегательные серти фикаты “Все - вкладчики” - 

“Бəрі - салымшылар” атты жи нақ сертификаттары 
(Салық заңнамасы эко но ми ка лық өрлеуді ынталан-
дыру мақ са тын да 1981 ж. енгізілген салық ж еңіл-
діктері)

сберегательные срочные вклады - мерзімдік жинақ 
ақша салымы

сберегательные учреждения - жинақ ақша мекемелері
сберегательный банк - жинақ банкі
сберегательный банк для мелких вкладчиков - ұсақ 
салымшыларға арналған 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 институт - жинақ ақша институты
сберегательный план - жинақ ақша жоспары
сберегательный серти фикат - жинақ ақша сертифика-
ты (үкімет қағаздары түрлерінің бірі)

сберегательный счет - жинақ ақша шоты
сберегательный счет делового пред приятия - іскер 
кəсіпорынның жинақ ақша шоты

сберегатель ный счет для оплаты покупок в рас-
срочку - мерзімдік сатып алу төлемақысына арнал-
ған жинақ ақша шоты

сберегатель ный счет капиталовложений - күрделі 
жұмсалымның жинақ ақша шоты

сберега тельный счет на собственном пред приятии - 
меншікті кəсіпорындағы жинақ ақша шоты

сберега тельный счет пенсионного капитала - 
зейнет ақы капиталының жинақ ақша шоты

сберегательный счет с выдачей сберегательной 
книж ки - жинақ кітапшасы берілетін жинақ ақша 
шоты

сберегательный счет с выпиской - көшірмесі бар 
жинақ ақша шоты

сберегательный счет с налоговыми льготами - 
салық жеңілдіктері бар жинақ ақша шоты

сберегательный счет с самостоятельной записью - 
дербес жазу жазылатын жинақ ақша шоты

сберегательный счет страховых премий - сақ тан-
дыру сыйлықақысының жинақ ақша шоты

сберегать - жинақтау; үнемдеу
сберегать деньги - ақша жинақтау
сбережение / сбережеия - жинақ ақша, қор ла ным 

(халықтың ақшалай та бы сы ның бо ла шақ та ғы 
қажеттерін қана ғат тан ды ру ға ар нал ған бөлігі)

сбережение капитала - капитал жинақтау
сбережение с над бавкой - үстемелі жинақ ақша
сбережения для по лучения образования - бі лім алуға 
арналған жинақ ақша

сбережения добровольные - ерікті жинақ ақша
сбережения договор ного характера - шарт си па тын-
да ғы жинақ ақша

сбережения договорные - шарттық жинақ ақша
сбережения долларовые - долларлай жинақ ақша
сбережения за счет пен сии - зейнетақы шоты есебінен 
жиналған жинақ ақша

сбережения за счет страховых премий - сақ тан дыру 
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, жеке басылық 
жинақ ақша, өзіндік жинақ ақша
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сбережения на сберегательной книжке - жи нақ кітап-
ша сындағы жинақ ақша

сбережения накопленные - қорланған жинақ ақша
сбережения населения - халықтың жинақ ақшасы
сбережения, находящие ся не на сберегательной 
книжке - жинақ кітапшасында сақталмаған жинақ 
ақша 

сбережения, не эластичные в отношении процент-
ной ставки - пайыздық мөлшерлеме жөнінен икемсіз 
жинақ ақша

сбережения от домовладения - үй иелігінен жинала-
тын жинақ ақша

сбережения “отрицательные” - “теріс” жинақ ақша
сбережения принудительные - мəжбүрлеме жинақ 
ақша

сбережения ресурсов - ресурстарды жинау, ресурстар-
ды сақтау

сбережения семей - отбасының жинақ ақшасы
сбережения, слабо реа гирующие на изменения про-
центной ставки - пайыздық мөл шер ле ме нің өз ге руі-
не əлжуаз жинақ ақша

сбережения средств - қаражат жинау, қаражат сақтау
сбережения трудовые - еңбек жинағы, ең бек пен 
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 (Ресейдің смарткарт не гі зін де 
қолма-қол ақшасыз төлем төлеу жүйесі) 

сберкнижка - жинақ кітапша, жинақ ақша кі тап шасы
сбивание - түсіру 
сбивание цен - бағаны түсіру (тауардың ба ға сын тү-
сі ру, төмендету мақсатымен оны қар қынды түрде 
сату)

сбивание цен на ценные бумаги - бағалы қа ғаз дар дың 
бағасын түсіру

сбивание цен путем продажи акций - акциялар сату 
арқылы бағасын түсіру

сбивать курс - бағамды түсіру
сбивать курс ценных бумаг - бағалы қағаздар баға-
мын түсіру

сбивать цену - бағаны түсіру
сбивать цены путем продажи акций - акцияларды 
сату жолымен бағаны түсіру (тө мен деу ге ойнау 
кезінде)

“сбивка масла” - “май шайқау” (биржа жаргоны: қор 
биржасында тапсырыстарды қабылдаушы тұл ға-
ның клиент шотын тиі сін ше жүргізбеуі, мұн дай 
тұлға бағалы қа ғаз дар ды клиент үшін сатып ал-
ған да жəне сат қан да клиенттің мүддесі мен мақ-
са тын ескермей, тек мəміледен комиссия алу ние тін 
қаузайды)

сбитый - түсірілген (баға туралы)
“сбить” рынок - нарықты “түсіру” (акцияларды абай-
ламай сату, сөйтіп олардың бағасын түсіру)

сближение - жақындасу
сближение позиций - ұстанымдардың жа қын дасуы

сближение процентных ставок - пайыздық мөлшер-
ле мелердің жақындауы

сближение систем банковского регулирования - 
банктік реттеу жүйелерінің жақындауы

сближение сроч ных и наличных цен по мере при-
ближения срока срочной сделки - мерзімді мəміле 
мерзімінің жақындай тү суі не қарай мерзімді жəне 
қолма-қол ақша ба ға сы ның жақындауы

сбор - алым (бюджеттің немесе кəсіпорынның пайда-
сына жасалған белгілі бір операциялар немесе көр се-
тілген қызметтер үшін алынатын міндетті төлем 
түрі)

сбор арбитражный - төрелік алым 
сбор аукционный - аукцион алымы 
сбор банковский - банк алымы 
сбор биржевой - биржа алымы
сбор вексельный - вексельдік алым
сбор гербовый - герб алымы, елтаңба алымы (аза мат-
тық жəне құқықтық құжаттарды, əсіресе қаржы-
сауда құжаттарын ресімдеу кезінде алынатын 
баж)

сбор данных - деректер жинау
сбор денег в благотворительных целях - қа йы рым-
ды лық 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 алы-
натын 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 ре сім дегені 
үшін төленетін алым

сбор за предоставление кредита - кредит бер гені 
үшін төленетін алым

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 уведомление об от казе в акцепте векселя - 
вексельді акцептеуден бас тарту туралы хабарлама 
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 ке зін де қуат-
та малар жинау
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сбор разовый - бір жолғы алым
сбор регистрационный - тіркеу алымы
сбор с аукционных продаж - аукционда сатудан алы-
натын алым

сбор с аукционов - аукциондардан алынатын алым
сбор сведения - мəлімет жинау
сбор со сделок, совершаемых на биржах - биржалар-
да жасалатын мəмілелерден алынатын алым

сбор средств - қаражат жинау
сбор статистический - статистикалық алым
сбор страховой - сақтандыру алымы (1. жо лау шы лар-
ды міндетті сақтандыру тө ле мі; 2. ақша, сəлем-
сауқат, бандероль жө нелт ке ні үшін байланыс орган-
дары өндіріп алатын, жолжүк тасымалдағаны үшін 
көлік органдары алатын төлем)

сборник - жинақ
сборник документов - құжаттар жинағы
“сборник заявок” - “өтінімдер жинағы”
сборник тарифный - тарифтік жинақ
сборник тарифов - тарифтер жинағы
сборщик - жинаушы
сборщик налогов (налоговый) - салық жи нау шы
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 таможенные - кеден алымы
сборы целевые - мақсатты алым
“сбрасывание активов” - “активтерді лақ ты ру”, 

“активтерді тоғыту” (жұтылған ком па ния ның пайда 
əкелмейтін автивтерінің бір бө лі гін сату)

сброс - қашыртқы, тасталынды, лақтырынды, тоғыту 
(жаргон сөз: 1. активтерден қа лай да құтылу, басқа 
жеткізушілердің жай ға сы мы на нұқсан келтіріп, 
пайда алу мақ са ты мен та уар ларды, бағалы қа ғаз-
дар ды, басқа да құн ды лық тар ды нарыққа көп мөл-
шер де жеткізу; 2. өтімсіз немесе бүлінуге жа қын 
тауарларды төмен бағамен тез сатып жіберу)

сброс акций - акциялар лақтырындысы
сброс ценных бумаг - бағалы қағаздар лақ ты рындысы
сбыт - өткізім, өткізу (кəсіпорынның, кə сіп кер дің өздері 
дайындаған өнімді, тауарды өт кі зу ден ақшалай 
тү сім алу, ақшалай қаражат түсіру мақсатымен 
сатуы, өткізуі)

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 фальшивых акций - жалған акциялар өткізімі 

(өткізу)
свап - свап, айырбас (жалпы айырбас операциясы; 
валюта биржасында: валютаны айырбастау кезінде 
ық ти мал шығасыға жол бермеу мақсатымен валю-
таны бір мезгілде сатып алу жəне оны белгілі бір 
мер зім ге сату (не керісінше) жөніндегі операция)

сведение баланса - теңгерімге келтіру
сведение бюджета с дефицитом - тапшы бюд жет ті 
жинақтау

сведения - мəліметтер (хабар, ақпарат)
сведения затребованные - талап етілген мə лі мет, 
сұралған мəліметтер

сведения из первоисточника - түпнұсқалық мəлі мет-
тер

сведения о выполнении заемщиком обязательств 
по кредитам - қарызгердің кредит бойынша 
міндеттемелерді орындағаны туралы мəліметтер

сведения о должнике - борышкер туралы мə лі меттер
сведения о застрахованном - сақ тан ды ры лу шы тура-
лы мəліметтер

сведения о застрахованных лицах - сақ тан ды рыл ған 
тұлғалар туралы мəліметтер

сведения о кредитоспособности - несиеге қа бі леттілік 
туралы мəліметтер

сведения о состоянии денежных средств на счетах 
проверяемых организаций - тексерілетін ұйым дар-
дың шоттарындағы ақ ша лай қаражаттың жай-күйі 
туралы мəлі мет тер

сведения о страхователе - сақтанушы туралы мəлімет
сведения о финансовом положении - қар жы лық жағ-
дай туралы мəліметтер

сведения отчетные - есеп мəліметтері
сведения подробные - егжей-тегжейлі мə лі мет тер
сведения статистические - статистикалық мə ліметтер
сверка - салыстырып тексеру
сверка данных учетных записей - есеп жаз ба ла ры-
ның деректерін салыстыру 

сверка кассовой наличности - кассадағы қол ма-қол 
ақшаны салыстыру

сверка копии с подлинником - көшірмені түп нұс қа-
мен салыстыру

сверка подписи - қойылған қолды салыстыру
сверка старого и но вого остатков - ескі жəне жаңа 
қалдықтарды салыстырып тексеру

“свернуться” - “бүрісу”, “тежелу” (банкрот тық 
дегенді білдіретін жаргон сөз)

свертывание - тұқырту, ықшамлау, шағындау (1. бұ-
рын ғы жолға қойылған қызметті жою, көлемін 
азайту; 2. неғұрлым тығыз, сығылыстырып орна-
лас тыру; 3. қысқарту)

свертывание вложений в основной капитал - негізгі 
капиталға жұмсалымды шағындау

свертывание импорта - импортты шағындау
свертывание платежеспособного спроса - төлем тө-
леу ге қабілетті сұранысты шағындау

свертывание рынка - нарықты ықшамдау
свертывание спроса - сұранысты қысқарту
сверх нормы - нормадан асыра, нормадан тыс
сверх плана - жоспардан тыс
сверх предела - шектен тыс
сверхдоход - үстеме табыс
сверхлимитные капитальные вложения - лимиттен 
тыс күрделі қаржы жұмсалымы
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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 - норматив-
тен тыс жəне артық қалдықтар

сверхнормативные непрокредитованные остат-
ки товарно-материальных ценностей - тауар-
материалдық құндылықтардың не сие лен дірілмеген 
нормативтен тыс қал дық та ры

сверхнормативные остатки оборотных средств - ай-
налым қаражатының нормативтен тыс қалдықтары

сверхобеспечение обязательств - мін дет те ме лер ден 
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 (қызмет са ла сын да ғы 
ресурстарды сақтау үшін қа жет ті деңгейден асып 
түсетін 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
“сверхудостоверение” - “əдеттен тыс куəлік” (банк си-
рек жағдайда, инкассоланатын қал дық осы клиент-
тің шотындағы жа зыл ған чек сомасынан аз болған 
жағдайда қол да на тын клиент чегінің куəлігі) 

сверхурочная зарплата - мерзімнен тыс жала қы 
(мерзімнен тыс уақыттағы жұмыс үшін төленетін 
жалақы)

сверхурочные работы - мерзімнен тыс жұ мыс тар
сверхштатный - штаттан тыс
“светлая монета” - “сəулелі мəнет” (əдетте құны 25 
центтік күміс мəнет дегенді біл ді ре тін жаргон сөз)

светское государство - зайырлы мемлекет
свидетель - куə, куəгер
свидетель по делу о нарушении таможенных правил 

- кеден ережелерінің бұзылғаны туралы іс бойынша 
куəгер

свидетель составления юри дического документа - 
заңи құжатты толтырудың куəсі

свидетельский счет, используемый в товарообмен-
ных операциях - тауар айырбастау опе рацияларында 
пайдаланылатын куəлік шот

свидетельства о заимство вании - өзара қарыз туралы 
куəлік

свидетельство - куəлік (фирма ка пи та лы ның бір бө-
лі гін иелену құқығын қуат тай тын титул, бағалы 
қағаз)

свидетельство аудиторское - аудиторлық куə лік
свидетельство гарантийное - кепілдікті куə лік 
свидетельство гаран тирования кредита - кредитті 
кепілдендіру куəлігі

свидетельство депозитное - депозиттік куəлік
свидетельство долга - борыш куəлігі
свидетельство долга, обе спеченное ценной бумагой - 
бағалы қағазбен қамтамасыз етілген борыш куəлігі

свидетельство долговое - борыштық куəлік
свидетель ство задолженности одного члена клирин-
говой палаты перед другим - клирингілік па ла та-
ның бір мүшесінің екінші мүше алдындағы бере ше-
гі нің куəлігі 

свидетельство закладное - кепілхаттық куəлік, 
кепілзаттық куəлік

свидетельство именное - атаулы куəлік, есімді куəлік
свидетельство классификационное - сы нып та малық 
куəлік

свидетельство на акции - акцияға куəлік
свиде тельство на акцию инвестиционной компании 

- инвестициялық компанияның акциясына куəлік
свидетельство на акцию с ограничениями на право 
передачи - табыстау құқығына шектеулер қойылған 
акцияға куəлік

свидетельство на именную акцию - есімді акцияға 
куəлік

свидетельство на обыкновенную акцию - кə дуілгі 
акцияға куəлік

свидетельство на по купку ценных бумаг в другой 
валюте - бағалы қағаздарды басқа валютамен сатып 
алуға куəлік

свидетельство на по лучение дивиденда - дивиденд 
алуға куəлік

свидетельство на получение специального вклада - 
арнаулы салым ақшаны алу куəлігі

свидетель ство на право получения иностран ной ва-
люты - шетел валютасын алу құқығына куəлік

свидетельство налогоплательщика - салық төлеуші-
нің куəлігі

свидетельство о вкладах - салым ақша туралы куəлік
свидетельство о владении векселем - век сель ді иеле-
ну туралы куəлік

свидетельство о владении двумя или более вексе-
лями - екі немесе одан көп вексельді иелену туралы 
куəлік

свидетельство о выплате процентов - пайыз төлеу 
туралы куəлік

свиде тельство о договорной выгоде - шарт тың тиім-
ді лігі туралы куəлік

свидетельство о капи тале - капитал туралы куəлік
свидетельство о качестве - сапа туралы куəлік
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свидетельство о назна чении управляющего наслед-
ством - мұраны басқарушыны та ға йын дау туралы 
куəлік

свидетельство о наличии сертификата - сер ти фи кат-
тың бар екені туралы куəлік

свидетельство о погашении - өтеу туралы куəлік
свидетельство о подлинности - түп нұс қа лы лық тура-
лы куəлік

свидетельство о поручительстве - ке піл гер лік туралы 
куəлік

свидетельство о поставке на учет по налогу на до-
бавленную стоимость - қосылған құн салығы бо-
йынша есепке қойылғаны туралы куəлік

свидетельство о правах - құқықтар туралы куəлік
свидетельство о праве собственности - мен шік құқы-
ғы туралы куəлік

свидетельство о признании банкротом - банкрот деп 
тану туралы куəлік 

свидетельство о регистрации - тіркеу туралы куəлік
свидетельство о регистрации в качестве юриди-
ческого лица - заңды тұлға ретінде тіркеу туралы 
куəлік

свидетельство о регистрации корпорации - корпо ра-
цияның тіркелгені туралы куəлік

свидетельство о страховании - сақтандыру туралы 
куəлік

свидетельство о таможенной очистке - ке ден дік таза-
лау туралы куəлік 

свидетельство об освобож дении от долга - борыштан 
босату туралы куəлік

свидетельство об упла те процентов - пайыз төленгені 
туралы куəлік

свидетельство отсутст вия возражений - қар сы лық-
тың жоқтығы куəлігі

свидетельство платежа - төлем куəлігі
свидетельство права собственности - меншік құқығы 
куəлігі

свидетельство разрешительное - рұқсат куəлігі
свидетельство регистровое - тіркелімдік куəлік
свидетельство страховое - сақтандыру куə лі гі 

(сақтандыру ұйымының сақтандыру əре ке тін қуат-
тай тын құжаты)

свидетельство таможенное - кеден куəлігі
свидетельствование - куə болу
свинг - свинг (1. өзара несие беру шегі; 2. бир жа да 
ба ғамның ауытқуы; 3. бір бағалы қа  ғаз  дар  мен не 
валютамен байланысты мін дет те ме лер ді жойып, 
басқалары бойынша мə  мі  ле жасасу; 4. клирингілік 
не бас қа екі жақ  ты шоттағы қалдықты рес ми ба-
ғам ның орнына шегерімді бағам бойынша үшін ші 
та рап қа ұсыну; 5. оқ шау лан ды рыл ған шотты пай-
далану операциясы)

свитенер - свитенер (бағалы қағаздар ұсы ны мын са-
тып алушыларға тартымдырақ ете тін қосымша 
сапа)

свитч - свитч (1. бір бағалы қағаздармен жа сал ған 
міндеттемелерді жойып, екінші ба ға лы қағаздармен 

мəмілелер жасасу; 2. кли рин гі лік шоттағы қал дық-
ты үшінші елге беру; 3. оқшауландырылған шотты 
пайдалану жө нін де гі операция)

свитч аномальный - аномалиялық свитч, ауыт қымалы 
свитч

свитч ценных бумаг - бағалы қағаздар свитчі
СВИФТ - СВИФТ (Дүниежүзілік банк аралық қар жы 
телекоммуникациялары одағы, қар жы-несие ақ па ра-
тын тарататын аса ірі ха лық аралық компьютерлік 
жүйе)

свич - свич (бір жайғасымды тастап, екін ші сі не 
орналасуға мүмкіндік дегенді білдіретін термин)

свобода выбора - таңдау еркіндігі (1. меншік иесінің 
қолдағы ресурстары мен ақшасын өз қалауынша 
пайдалануға ерікті құқығы; 2. қызметкерлердің 
еңбек түрі мен орнын өз қалауынша таңдауға ерікті 
құқығы; 3. тұтынушылардың өз табысын өз мұқ-
таждарына жұмсауға ерікті құқығы)

свобода договора - шарт еркіндігі
свобода информации - ақпарат еркіндігі
свобода конституционная - конституциялық бос-
тандық

свобода решения - шешім еркіндігі
свобода решения при установлении уровня цен - 
баға деңгейін белгілеу кезіндегі шешім еркіндігі

свобода торговли - сауда еркіндігі
свободная амортизация - еркін өтелім, еркін аморти-
зация, еркін тозымпұл

свободная валюта - еркін валюта
свободная конкуренция - еркін бəсеке
свободная наличность - бос қолма-қол ақша
свободная наличность банка - банктің қолда бар бос 
ақшасы

свободная наличность казначейства - қазы на шы лық-
тың қолда бар бос ақшасы

свободная ниша рынка - нарықтың бос тауашасы
свободная оптовая цена - еркін көтерме сауда бағасы
свободная от риска ставка процента - па йыз дың 
тəуекелден бос мөлшерлемесі

свободная оферта - еркін оферта
свободная рыночная экономика - еркін на рық тық 
экономика

свободная таможенная зона - еркін кеден ай ма ғы 
(тауарлар кеден бақылауынсыз жəне кеден бажын 
төлемей жіберілетін аумақ)

свободная таможенная зона и свободный склад - 
еркін кеден аймағы жəне еркін қойма

свободная торговля - еркін сауда (елдер ара сын да ғы 
тарифтер, үлестемелер немесе бас қа да жасанды 
кедергілер түріндегі шектеулер болмайтын сауда)

свободная торговля обли гациями - облига ция лармен 
еркін сауда

свободная чеканка золотых монет - алтын мəнетті 
еркін шеку

свободная чеканка монет - мəнетті еркін шеку
свободная чеканка серебря ных монет - күміс мəнетті 
еркін шеку (биметаллизм жүйесінің элементі 
ретінде)
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свободная экономическая зона - еркін эко но ми ка-
лық аймақ (мемлекеттің жалпы кеден аумағынан 
бөлінген, шаруашылық мə се ле лер ді шешуде толық 
еркіндікке ие, ерекше режиммен басқарылатын, 
жергілікті кə сіп орындар мен шетелдік фирмалар 
үшін же ңілдікті қызмет жағдайлары жасалған 
аумағы)

свободная эмиссия - еркін эмиссия
сво бодно колебаться - еркін ауытқу (ва лю та лар дың 
бағамы туралы) 

свободно колеблющийся - еркін ауытқушы (бағам 
туралы)

свободно конвертируемая валюта - еркін айыр-
басталатын валюта (Халықаралық валюта қорында)

свободно конвертируемый - еркін айырбасталымды
свободно от диспача - диспачтан бос 
свободно от ответственности - жауап кер ші лік тен бос 
свободно от расходов - шығыстан бос
свободно плавающий валютный курс - еркін құбыл-
малы валюта бағамы 

свободно расходующий финансовые средства - қар-
жы қаражатын еркін жұмсаушы

свободно учитываемый банком вексель - банк еркін 
есепке алатын вексель

свободное движение капитала - капиталдың еркін 
қозғалысы

свободное золото - бос алтын
свободное колебание курса - бағамның еркін ауытқуы
свободное обеспечение - еркін қамтамасыз ету 

(несиені қамсыздандырудың несие бе ріл ме ген бөлігі, 
бұған қосымша несие берілуі мүм кін)

свободное обращение - еркін айналыс
свободное получение займа - қарызды еркін алу 
свободное серебро - бос күміс
свободное ценообразование - еркін баға бел гі ленімі
свободнообращающаяся облигация - еркін айнала-
тын облигация

свободнообращающаяся расписка на амери канские 
акции, депонированная в банке США - АҚШ 
банкінде депозиттелген американ акцияларына еркін 
айналатын қолхат

свободнообращающиеся акции - еркін айналатын 
акциялар

свободнообращающиеся государственные займы - 
еркін айналатын мемлекеттік қарызхаттар 

свободнообращающиеся ценные бумаги - еркін айна-
латын бағалы қағаздар

свободнообращающийся - еркін айналатын
свободнообращающийся валютный сертифи кат - 
еркін айналатын валюталық сертификат

свободнообращающийся варрант на предъя вителя - 
ұсынушыға арналған еркін айналатын варрант

свободнообращающийся во всех странах - барлық 
елде еркін айналатын 

свободнообращающийся депозитный серти фикат - 
еркін айналатын депозиттік сертификат

свободнообращающийся заем - еркін айналатын 
қарызхат

свободнообращающийся приказ об изъятии средств 
в бан ке - банктен қаражатты алу туралы еркін айна-
латын бұйрық

свободнообращающийся сертификат - еркін айнала-
тын 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 резервы бан ков-членов Федеральной 
резерв ной системы - Федералдық сақтық қор жүйе-
сі не мүше банктердің еркін сақтық қорлары

свободные резервы коммерческого банка - коммер-
циялық банкінің бос сақтық қорлары 

свободные ресурсы - бос ресурстар
свободные рыночные отношения - еркін на рық тық 
қатынастар

свободные средства - бос қаражат
свободные фонды - бос қорлар
свободные ценные бумаги - еркін бағалы қа ғаз дар, 
бос бағалы қағаздар

свободные цены - еркін баға, ырықты баға
свободные чистые средства - бос таза қа ра жат
свободные экономические зоны - еркін эко но ми калық 
аймақтар

свободный баланс - еркін теңгерім
свободный биржевой торг - еркін биржалық сауда-
саттық

свободный валютный курс - еркін валюта бағамы
свободный выпуск акций - акцияларды ерік ті түр де 
шығару, акциялардың ерікті шыға ры лы мы

свободный денежный поток - ақшаның еркін ағыны, 
еркін ақша ағыны

свободный золотой резерв - алтынның еркін сақтық 
қоры

свободный и неограниченный - еркін жəне шектел-
меген

свободный и открытый рынок - еркін жəне ашық на-
рық (баға ұсыныс пен сұранысты өзара еркін айыр-
бастау жолымен ай қын да ла тын нарық)

свободный капитал - еркін капитал
свободный курс - еркін бағам (валютаның сұ  ра  ныс 
пен ұсыныстың арақатынасы нə ти же сін де қа лып-
та са тын еркін айырбас ба ға мы)

свободный лимит кредитования - несие лен ді ру дің 
бос лимиті 

свободный остаток - бос қалдық
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свободный от долгов - борыштардан азат (бос)
свободный от задолжен ности - берешектен азат (бос)
свободный от налогообложе ния доход - са лық салу-
дан бос табыс

свободный от таможенного досмотра - ке ден дік тек-
сермелеуден бос (азат)

свободный период - ерікті кезең
свободный платежный инстру мент - бос (еркін) 
төлем құралы

свободный показатель конкурентоспособ нос ти - 
бəсекелесу қабілетінің еркін көр сет кі ші

свободный рейтинг - ерікті рейтинг
свободный рынок - еркін нарық (биржадан тыс өт кі-
зі ле тін бағалы қағаздар нарығы, қай та лама нарық)

свободный рынок золо та - алтынның еркін нарығы
свободный сметно-финансовый расчет - ер кін 
сметалық-қаржы есебі

свободный счет - еркін (бос) шот
свободный труд - ерікті еңбек
свод - жиынтық, жинақ
свод бюджетов - бюджеттердің жиынтығы
свод законов - зандар жинағы
свод правил - ережелер жинағы
свод правил ведения операций управляю щих с ак-
циями их компаний - бас қа ру шы лар дың өз ком па-
ния ла ры ның акцияларымен операцияларды жүргізу 
ережелерінің жиын ты ғы 

свод правил и за конов денежно-кредитной полити-
ки - ақша-кредит саясаты ережелері мен заңдарының 
жиынтығы

свод принципов организации финансово-кредитной 
системы - қаржы-кредит жүйесі ұйымы қағида ты-
ның жиынтығы 

сводить на нет избыток ликвидности - өтім діліктің 
артылғанын жоққа саю

сводка - ақпар (белгілі бір мəліметтерді, де рек терді, 
көрсеткіштерді бірыңғай тізімге, есепке біріктіру, 
жинақтау

сводка административная - əкімшілік ақпар
сводка биржевая - биржа ақпары, биржалық ақпар
сводка вторичная - қайталама ақпар
сводка годовая - жылдық ақпар
сводка данных - деректер жинактамасы
сводка движения капи тала - капитал қозға лы сы ның 
жиынтығы

сводка затрат - шығын ақпары
сводка итоговая - қорытынды ақпар
сводка новостей - жаңалықтар акпары
сводка оперативная - жедел ақпар
сводка первичная - бастапқы ақпар
сводка расходов - шығыс ақпары
сводка результатов - нəтижелер ақпары
сводка сделок с зарегистрированными акциями - 
тіркелген акциялар жарияланатын мəмілелер ақпары

сводка сделок с зарегистрированными облигациями 
- тіркелген облигациялар жарияланатын мəмілелер 
ақпары

сводка централизованная - бір орталыққа жинақ тал-
ған ақпар

сводная бухгалтерская отчетность - бухгал тер лік 
жиынтық есеп-қисап

сводная бюджетная роспись - жиынтық бюд жет тік 
тізім

сводная ведомость ценных бумаг, хранящихся в бан-
ке - банкте сақталатын бағалы қағаздардың жиынтық 
тізімдігі

сводная смета затрат - жиынтық шығын сметасы
сводное планирование - жиынтықтап жоспарлау
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 банков-членов расчетной палаты - 
есеп айырысу палатасына мүше банк тер дің жиынтық 
теңгерімі

сводный баланс Республики Казахстан - Қа зақ стан 
Республикасының жиынтық тең ге рі мі (ұлғаймалы 
ұдайы өндірістің не гіз гі үй ле сі мін, ауқымын, қар қы-
ны мен нə ти же ле рін жəне бекітілген əдіснама мен 
əдіс те ме бойынша өзара байланысты талданымда-
рын сипаттайтын экономикалық көр сет кіш тер мен 
кестелердің жиынтығы)

сводный годовой отчет - жылдық жиынтық есептеме
сводный годовой отчет банка - банктің жыл дық 
жиын тық есептемесі

сводный индекс - жиынтық индекс
сводный индекс потребительских цен - тұ ты ну 
бағасының жиынтық индексі

сводный индекс розничных цен - бөлшек сауда баға-
сы ның жиынтық индексі

сводный лимит - жиынтық лимит
сводный материальный баланс - жиынтық материал-
дық теңгерім

сводный ордер - жиынтық ордер
сводный план - жиынтық жоспар
сводный план поступлений и финансирования - 
түсімдер мен қаржыландырудың жиын тық жоспары

сводный показатель - жиынтық көрсеткіш
сводный показатель конкурентоспособности - бəсе-
келесу қабілетінің жиынтық көрсеткіші

сводный рейтинг банка - банктің жиынтық рейтингі
сводный счет - жиынтық шот
сводный финансовый баланс - жиынтық қар жы тең-
герімі

сводный финансовый баланс государства - мем ле-
кет тің жиынтық қаржы тең ге рі мі (ха лық шаруа шы-
лы ғы қаржы ре сурс та ры ның белгілі бір кезеңдегі 
құ ралуы мен пай да ла ны луының үйлесімділігін сипат-
тайтын қаржы көрсеткіштері жүйесі)
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сводный финансовый баланс республики - 
республиканың жиынтық қаржы теңгерімі

сводный финансовый отчет - жиынтық қаржылык 
есептеме

сводный финансовый план - жиынтық қаржы 
жоспары

своевременность - уақытылылық
своевременность возвращения кредита - кре дитті 
қайтарудың уақытылылығы

своевременность платежей - төлемдердің уақ ты лығы
своевременность поставки - жеткізілімнің уақтылығы 
своевременный - уақытында, уақтылы
своевременный платеж - уақтылы төлем
свойство - өзіндік ерекшелік, қасиет, сапа, белгі
своп - своп, айырбас (1. тауар, борыш мін дет те ме-
ле рін, валютаны айырбастау; 2. ор та лық банктер 
арасындағы сақтық валюта тү рін де гі несие желісі; 
3. қарызгердің өзі оңай жұмылдыра алатын бір қа-
ра жат тү рін банк делдалдығында өзіне қажет 
бас қа қа ра жат түріне ауыстыра алуы; 4. ұлттық 
валютаны шетел валютасына белгілі бір мер зім 
өт кен нен кейін кері айырбастау мін  дет  те  ме  сі -
мен айырбастау; 5. екі валюта бойынша белгілі бір 
мер зім ге арналған па йыз дық мөлшерлеме түріндегі 
айырма)

своп акции - акция айырбасы
своп базисный - базистік айырбас
своп валютно-процентный - валюталық-па йыз дық 
айырбас

своп валютный - валюталық айырбас
своп долг / акции - своп борыш / акциялар (бо рыш қор-
лық міндеттемелерді акцияларға айырбастау)

своп долга - борышты айырбастау
своп доходности - табыстылық свопы (айырбасы)
своп золотовалютный - алтын-ақша айырбасы
своп ипотечный - ипотекалық айырбас
своп “качества” - “сапаны” айырбастау (ин вес ти ция-
лық қоржынның қауіпсіздігін арттыруды мақсат 
ететін облигациялық своп) 

своп “коктейль” - “қойыртпақ” айырбас (алуан түрлі 
серіктестердің түрлі тұрпаттағы своптарын қам-
ти тын келісім)

своп на основе активов - активтер негізіндегі своп 
(айырбас)

своп на условиях, не соот ветствующих рыночной 
конъюнктуре - нарықтық жағдаятқа сəйкес кел мей-
тін шарттарға своп (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 несовпадением сроков выплаты процентов и 
фиксации процентного периода - пайыз төлеу мен 
пайыздық кезеңді тиянақтау мерзімі сай келмейтін 
своп (айырбас)

своп с нулевым купо ном - нөлдік купонды своп 
(айырбас)

своп с обменом облига ций, различающихся по сроч-
ности - мерзімділік бойынша ажыратылатын облига-
цияларды айырбастау свопы

своп с плавающей ставкой - мөлшерлемесі құбыл ма-
лы айырбас

своп с постепенной вы боркой - бірте-бірте іріктелетін 
своп (айырбас)

своп с целью продления срока - мерзімді ұзар ту мақ-
са тындағы своп (айырбас)

своп ступенчатый - баспалдақты айырбас (атаулы 
құны бірте-бірте артатын ұзақ мер зім ді несие 
айыр басы)

своп “харакири” - “харакири” айырбас (АҚШ-тың 
валюталық своп доллары / Жапонияның на рық тық 
жағдаяты сай келмейтін иенасы)

своп “цирк” - “цирк” айырбас (түрлі валюталарда 
пайыздық төлемдерді айырбастау болып табыла-
тын жай пайыздық айырбас)

“свопинг” - “свопинг” (салық төлеуге байланысты 
мақсатта залал шегу үшін бір мез гіл де бір бағалы 
қағазды сату жəне нақ сондай екінші бағалы қағаз-
ды сатып алу)

своп-курс - айырбас-бағам
своповская ставка - айырбас мөлшерлемесі
своп-операция с долговыми требованиями - борыш 
талаптарымен жасалатын своп-операция 

своп-операция с золотом - алтынмен жасалатын своп-
операция 

своп-операция с процентами - пайызбен жасалатын 
своп-операция 

своп-соглашение - своп-келісім
свопцион - свопцион (белгілі бір жағдайдағы своп 

(айыр бас) операциясын жасасу үшін опцион ны са-
нын да ғы своп (айырбас) пен опцион тə сіл де ме сі)

сворачиваемые деньги - бүктелетін ақша (қа ғаз банк-
нот дегенді білдіретін жаргон сөз)

СВОТ - СВОТ (ағыл. strength - қуат‚ weak - əл сіз дік‚ 
opportunіty - мүмкіндік жəне - threat - қатер деген 
сөздердің басқы əріп те рі нен құралған қысқарған сөз 
- экономикалық жағ дай ды талдау үшін менеджер 
пайдаланатын əдіс)

связанная акция - байланысқан акция
свя занная ссуда - байланысқан несие
“связанная” страховая сумма - “байланыс ты рыл ған” 
сақтандыру сомасы

cвязанное указание - байланыстырылған нұс қау (екі 
операцияны жүргізуге берілген нұс қау)

связанные в пачки деньги - бумаға байланған ақша 
связанные продажи - байланысқан сату
связанные ставки таможенного тарифа - кеден тари-
фінің байланыстырылған мөл шер ле ме ле рі

связанные стороны - байланысты тараптар‚ байла-
ныс  ты рылған тараптар

связанный кредит - байланған кредит
связано с риском - тəуекелдікпен байланысты
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связанный с доходом - табыспен байланысқан
связанный таможенный тариф - байланыс ты рыл ған 
кеден тарифі

связанный условиями - талаптармен байла ныс қан
“связанный” финансовый кредит - “бай ла ныс ты рыл-
ған” қаржы кредиті

связи взаимовыгодные - өзара тиімді байланыстар
связи внешнеторговые - сыртқы сауда байланыстары
связи внешнеэкономические - сыртқы эко но ми ка лық 
байланыстар

связи внутренние - ішкі байланыстар
связи договорные - шарттық байланыстар
связи международные - халықаралық байланыстар
связи с общественностью - жұртшылықпен байланыс
связи торгово-экономические - сауда-эко но ми ка лық 
байланыстар

связи торговые - сауда байланыстары
связи, устанавливаемые посредством купли-про-
дажи - сатып алу-сату арқылы бел гі ле не тін бай ла-
ныстар

связи экономические - экономикалық байланыстар
связка - бума, байлам; байластырма, байластыру, бай-
ланым (жаргон сөз: корпорацияның ба ға лы қа ғаз да-
ры ның екі не одан да көп шы ға ры лымы)

связь международная - халықаралық байланыс
связывание капитала - капиталды байланыс тыру
связывать обязательством - міндеттемемен байла-
ныстыру

связь между состоянием торговли и изменением 
валютного курса - сауданың жай-күйі мен валюта 
бағамының өзгеруі арасындағы байланыс

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 

(компаниялардың келісілген іс-қимылдары)
сговор тайный - құпия сөз байласу
сговор торговой фирмы с частным лицом в ущерб 
банку - сауда фирмасының банкіге зиян келтіретін 
жекеше тұлғамен бəтуаласуы (ауыз жаласуы)

сдавать в аренду - жалға беру
сдавать деньги на хранение - сақтауға ақша өткізу
сдавать ино странную валюту - шетел валютасын 
өткізу

сданный на хранение - сақтауға өткізілген
сдача - 1) артық ақшаны қайтару, қайтарым (сатып алу 
кезінде); 2) жалға беру; 3) өткізу; 4) кеңшілік жасау

сдача в залог - кепілге өткізу
сдача ценных бумаг на хранение - бағалы қа ғаз дарды 
сақтауға өткізу

сделать на векселе нотари альную отметку об отказе 
трассата от акцепта или от уплаты - сенімгердің 
акцептіден немесе төлеуден бас тарту туралы век-
сельге жасалған но та риал дық белгісі 

сделать твердое предложение ценных бумаг по опре-
деленной цене - бағалы қағаздарды белгілі бір баға 
бойынша бекем ұсыныс жасау

сделка - мəміле (1. екі тараптың арасындағы ком мер-
ция лық айырбас; 2. заңды жəне жеке тұлғалардың 
құқықтық қатынастарын бел  гі  лей тін, өзгертетін 
не тоқтататын əрекет)

сделка банкнотная - банкноттық мəміле
сделка без занесения в сбе регательную книжку - 
жинақ кітапшаға енгізбей жасалатын мəміле 

сделка без кон тактов между сторонами во избежа-
ние столкновения интересов - мүд де лер дің қақ ты-
ғы суы нан құтылу үшін тараптар арасында байланыс 
болмайтын мəміле

сделка без уступки в цене - бағадан кеңшілік жасал-
майтын мəміле

сделка биржевая - биржа мəмілесі, биржадағы мəміле‚ 
биржада тіркелген мəміле

сделка брокерская - делдалдық мəміле
сделка в биржевом зале - биржа құжыра сын да ғы 
мəміле

сделка в иностранной валюте - шетел валютасымен 
жасалатын мəміле

сделка в рассрочку - бөліктеп төлеу мəмілесі, мəу лет-
тік мəміле

сделка в счет “нового времени” - “жаңа уа қыт” есе-
бі не жасалатын мəміле (қор бир жа сын да жаңа есеп 
айырысу кезеңінің ал дын да ғы екі күн бойына жаса-
латын мəмілелер)

сделка в течение одного ликвидационного периода - 
бір тарату кезеңі бойындағы мə мі ле (биржада)

сделка валютная - валюталық мəміле
сделка ва лютного опциона - валюта опционы 
мəмілесі

сделка взаимовыгодная - өзара тиімді мəміле
сделка вне биржи (внебиржевая) - биржадан тыс 
мəміле

сделка двусторонняя - екі жақты мəміле
сделка депозитная - депозиттік мəміле
сделка для покры тия риска или обязательств - 
тəуекелді немесе міндеттемелерді өтеу ге арналған 
мəміле

сделка долгосрочная - ұзақ мерзімдік мəміле
сделка за доллары - долларға жасалатын мə мі ле
сделка за наличные - қолма-қол ақшаға жасалатын 
мəміле

сделка за наличный расчет - қолма-қол есеп айыры-
су ға жасалатын мəміле

сделка за наличный расчет (за наличные) - колма-
қол есеп айырысу мəмілесі

сделка за наличный расчет с немедленной постав-
кой - жедел жеткізілімді қолма-қол есеп айырысу 
мəмілесі
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сделка, заключаемая вне биржи - биржадан тыс жа-
салатын мəміле

сделка за пределами биржевого зала - биржа құжы-
ра сы нан тыс жерде жасалатын мəміле

сделка, заключаемая на один день позже общепри-
нятого срока - жалпы жұрт қа был да ған мерзімнен 
бір күн кейін жасалатын мə мі ле

сделка, заключенная брокером - брокер жа сас қан 
мəміле

сделка, за ключенная вне фондовой биржи - қор бир-
жасынан тыс жасалған мəміле

сделка инкассовая - инкассолық мəміле
сделка кассовая - кассалық мəміле (1. қор биржала-
рында бағалы қағаздармен жасалатын опе ра ция лар-
дың бір түрі; 2. валюта нарығындағы валюталық 
опе рациялардың түрі)

сделка “КАШ” (“КЭШ”) - “КАШ” (“КЭШ”) мəміле 
(тауардың не көрсетілген қызметтің ақысын қолма-
қол ақшалай төленетін операция)

сделка компенсационная - өтемақылық мə мі ле 
(жеткізілген өнімнің, көрсетілген қыз мет тің ақы-
сын бұрын алынған өнім мен көр се тіл ген қыз мет ті 
пайдалана отырып, өн ді ріл ген дайын өнімді кейіннен 
ыңғайласпа жет кі зу, ыңғайласпа қызмет көрсету 
жолымен өтеу көзделетін мəміле түрі)

сделка кредитная - кредиттік мəміле
сделка купли-продажи - сатып алу-сату мəмі лесі
сделка лизинговая - лизингілік мəміле
сделка ликвидационная - тарату мəмілесі
сделка лицензионная - лицензиялық мөміле
сделка международная - халықаралық мəміле
сделка меновая - айырбас мəмілесі
сделка на бирже - биржадағы мəміле 
сделка на компенсационной основе - өтем ақы лық 
негіздегі мəміле

сделка на крупную партию акций, заключенная с 
институциональным инвестором и отра женная на 
ленте тикера, но без по крытия риска биржевиком 
- акциялардың ірі топтамасына институттық инвес-
тормен жасасылған жəне тикер таспасында көр се тіл-
ген, бірақ биржашы тəуекелді өтемеген мə мі ле

сделка на наличный товар - қолдағы тауарға жасал-
ған мəміле

сделка “на ночь” - “бір түндік” мəміле, “түн гі лік” 
мəміле (ағымдағы сауда немесе банк кү  ні  нен келесі 
күн ге дейінгі мерзімге қол да ны ла тын, ал уик-энд ке-
зін де жұмадан дүй  сен  бі  ге дейінгі мерзімге қол да ны-
ла тын мə мі ле)

сделка на повышение биржевых курсов - бир жа 
бағамын жоғарылатуға жасалған мəміле

сделка на покупку залоговых обязательств между 
федеральной национальной ассоциацией креди-
торов для поддержания и выпуска сертификатов 
в США - АҚШ-та сертификаттар шығарылымын 
қолдау үшін федералдық ұлттық қауымдастық пен 
несиегер арасында кепілзаттық міндеттемелерді са-
тып алу жөніндегі мəміле

сделка на покупку через посредника всех цен ных 
бумаг с последующей продажей - делдал арқылы 
кейіннен сататын болып бар лық бағалы қағаздарды 
сатып алуға жа сал ған мəміле

сделка на понижение - төмендетуге жасалған мəміле
сделка на понижение бирже вых курсов - бир  жа баға-
мын төмендетуге жасалған мə мі  ле

сделка “на расстоянии вытянутой руки” - “қол со-
зым қашықтағы” мəміле

сделка “на сегодня” - “бүгінгілік” мəміле
сделка на срок - мерзімдік мəміле
сделка на срок до начала следующего рабочего дня 

- келесі жұмыс күні басталғанға дейінгі мерзімге жа-
сал ған мəміле

сделка на срок от пятницы до понедельника - жұма-
дан дүйсенбіге дейінгі мерзімге жасалған мəміле

сделка наличная - қолма-қол ақша мəмілесі 
сделка, направленная на обман кредиторов - несие-
герлерді алдауға бағытталған мəміле

сделка недобросовестная - арамы мəміле
сделка несправедливая - əділетсіз мəміле
сделка нестандартная - стандартсыз мəміле
сделка нечестная - ұждансыз мəміле
сделка “обмен за наличные” - “қолма-қол ақшаға 
айыр бастау” мəмілесі

сделка обменная - айырбас мəмілесі
сделка односторонняя - бір тараптық мəміле
сделка опцион на покупку и опцион на продажу - 
сатып алуға арналған опцион жəне сатуға арналған 
опцион мəмілесі

сделка опционная - опциондық мəміле
сделка “офсет” - “офсет” мəмілесі (ың ғай лас па сау да-
ның бір түрі, онда тауарларды жəне көр се ті ле тін 
қызметтерді алмасумен қа тар көрсетілетін түрлі 
қызметтер мен же ңіл дік тер ге айырбас ретінде ка-
питал салу мүмкіндігі көзделеді)

сделка офсетная - офсеттік мəміле (фью черс тік бир-
жада тараптардың мін дет те ме ле рін тоқтатын 
мəміле)

сделка офшорная - офшорлық мəміле
сделка по взаимовыгодному обмену - өзара тиімді 
айырбас мəмілесі

сделка по типу “базисный арбитраж с опционом 
на покупку” - “сатып алуға ар нал ған опционы бар 
базистік арбитраж” тұр па тын да ғы мəміле

сделка по типу “дисконтный арбитраж” - “дис конт-
тық арбитраж” тұрпатындағы мə мі ле 

сделка по типу “конверсионный арбитраж” - “айыр-
басталымдық арбитраж” тұр па тын да ғы мəміле 

сделка по типу “минус кредит” - “минус кредит” тұр-
па тындағы мəміле

сделка по форвардной продаже - форвардтық сату 
жө ніндегі мəміле

сделка по цене нетто - таза баға жөніндегі мə міле
сделка покрытия - өтеу мəмілесі, орнын толтыру 
мəмілесі

сделка посредническая - делдалдық мəміле
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сделка премиальная - сыйлықақылы мəміле
сделка пролонгационная - ұзартпалы мəміле
сделка противозаконная - заңға қарсы мəміле
сделка рыночная - нарықтық мəміле
сделка с документарным аккредитивом - құ жат та ма-
лық аккредитивпен жасалған мəміле

сделка с залогом - кепілзатты мəміле
сделка с иностранной валютой - шетел валютасымен 
жасалған мəміле

сделка с капиталом - капиталмен жасалған мəміле
сделка с клиен том на срок - клиентпен жаса сылған 
мерзімдік мəміле

сделка с конвертируемой валютой - айырбас талатын 
валютамен жасалған мəміле

сделка с кредитом - кредитпен жасалған мəміле
сделка с маржей - маржалы мəміле
сделка с наличным товаром - қолдағы тауармен жа-
сал ған мəміле

сделка с недвижимос тью - жылжымайтын мү лікпен 
жасалатын мəміле

сделка с немедленным расчетом - бірден (дереу) есеп 
айырысатын мəміле

сделка с обратной премией - кері сый лық ақы лы 
мəміле

сделка с оплатой в рассрочку - мəулеттік тө лемақылы 
мəміле

сделка с опционом - опционды мəміле
сделка с отсрочкой расчета - мəулеттік есеп айырыса-
тын мəміле

сделка с полной компенсацией - толық өтем ақылы 
мəміле

сделка с предварительной премией - алдын ала сый-
лық ақылы мəміле

сделка с премией - сыйлықақылы мəміле
сделка с процентным арбитражем - па йыз дық арби-
тражды мəміле

сделка с расчетом на второй рабочий день после ее 
заключения - мəміле жасалғаннан кейін екінші жұ-
мыс күні есеп айырысатын мəміле

сделка с расчетом на сле дующий рабочий день - 
келе сі жұмыс күні есеп айырысатын мə мі ле

сделка с условием неустойки - айыпақы шартымен 
жасасылған мəміле

сделка с ценными бумагами - бағалы қа ғаз дар мен жа-
салатын мəміле

сделка с ценными бумагами на сумму, соответству-
ющую средней величине нормальных сделок на 
бирже - бағалы қағаздармен биржадағы қалыпты 
мə мі ле нің орташа шамасына сай келетін сомаға жа-
сал ған мəміле

сделка с ценными бумагами на условиях “оплата 
при доставке” - “ақысын жет кі зіл ген кезде төлеу” 
шартына не гіз де ле тін ба ға лы қағаздармен жасалатын 
мəміле

сделка с ценными бумагами по типу “чис тый” - 
бағалы қағаздармен жасалатын “таза” тұр пат тағы 
мəміле

сделка с ценными бумагами при первичном их раз-
мещении - бағалы қағаздармен оларды бастапқы 
орналастыру кезінде жасалатын мəміле

сделка с ценными бумагами с премией с заложен-
ным убытком - залалы кепілді етілген сыйлықақылы 
бағалы қағаздармен жасалатын мəміле

сделка с ценными бумагами, в которой объе мы по-
купок и продаж точно совпадают - сатып алу мен 
сату көлемі дəл сай келетін бағалы қағаздармен жаса-
латын мəміле

сделка с ценны ми бумагами, подлежащая урегули-
рованию в следующем расчетном пе риоде - келесі 
есеп айырысу кезеңінде реттелуге тиіс бағалы қағаз-
дар мен жасалатын мəміле

сделка с ценными бумагами, совершаемая в начале 
биржевого дня - бағалы қағаздармен биржа күнінің 
басында жасалатын мəміле

сделка с частичной компенсацией - ішінара өтем ақы-
лы мəміле

сделка самофинансируемая - өзін-өзі қар жы лан ды ра-
тын мəміле

сделка “свитч” - “свитч” мəмілесі (биржа практика-
сында бір бағалы қағаздармен немесе валюталармен 
байланысты мін дет те ме лер ді тоқтатып, басқа 
бағалы қа ғаз дар мен не валюталармен мəміле жасау)

сделка своп - своп мəміле (1. бағалы қағаздар бо-
йынша бір уақытта жүргізілетін айыр бас опера-
циясы; 2. ұлттық валютаны бел гі лі бір уақыттан 
ке йін кері айыр бас тау ға міндеттеніп, шетелдік ва-
лю та ға айырбас тау операциясы) 

сделка со связанными с банками лицами - банктер-
мен байланысы бар тұлғалармен жасалатын мəміле 

сделка, совершаемая в простой письменной форме - 
қарапайым жазбаша нысанда жасалатын мəміле

сделка, совершенная под условием - шарт қою кепіл-
дігімен жасалған мəміле

сделка, состоящая в продаже ценных бумаг с обяза-
тельством купить через некото рое время другие 
бумаги на равную сумму - біраз уақыттан ке йін бас-
қа қағаздарды тең со ма ға сатып алуға мін дет тел ген 
бағалы қа ғаз дар ды сатудан тұратын мəміле

сделка срочная - мерзімдік мəміле
сделка стандартная - стандарттық мəміле
сделка твердая - кесімді мəміле (қа ты су шы ла ры ба ға-
лы қағаздарды белгілі бір мер зім де сатып алу жəне 
сату жөніндегі мін дет те не тін мəміле) 

сделка учетная - есептік мəміле
сделка факторинговая - факторингілік мəміле
сделка финансовая - қаржы мəмілесі
сделка финансового лизинга - қаржы лизин гі сі 
мəмілесі

сделка фондовая - қор мəмілесі
сделка “форвард” - “форвард” мəмілесі
сделка “форвард-фор вард” - “форвард-фор вард” 
мəмі лесі (түрлі мерзімдегі бір валютаны бір мезгілде 
сатып алу жəне сату)
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сделка форвардная - форвардтық мəміле (1. нақты 
тауарды келешекте белгіленген мерзімде жеткізу 
көзделетін мəміле; 2. тө ле мі белгілі бір мерзім 
өт кен нен кейін мə мі ле жасалған сəттегі бағам 
бойынша тө ле не тін валюта сатып алу-сату опера-
циясы) 

сделка фунт стерлингов - доллар США - стерлинг 
фунт - АҚШ доллары мəмілесі

сделка фьючерская / фьючерсная - фью черс  тік мə-
мі ле (тауар немесе акциялар үшін ақ  ша  лай соманы 
мəміле жасалғаннан кейін бел  гі  лі бір мерзім өт кен 
соң мəмілеленің аяқ  та  лу мерзіміне қарай ак ция-
лар дың ба ға сын да немесе бағамында пайда болған 
айыр  ма ны алу мақсатында келісімшартта бел  гі  лен -
ген баға бойынша төлеу көзделетін мəміле) 

сделка “шипмент” - “шипмент” мəміле (1. са ту шы-
ның белгілі бір сападағы тауарды, валютаны келе-
шекте белгіленген мер зім де жет кі зуі көзделетін 
мəміле; 2. тө ле мі бел гі лі бір мерзім өткеннен кейін 
мə мі ле жа сал ған сəттегі бағам бойынша тө ле не тін 
валюта сатып алу-сату операциясы)

сделки в иностранной валюте - шетел валютасы 
түріндегі мəмілелер

сделки денежные - ақшалай мəмілелер
сделки до открытия биржи - биржа ашыл ған ға дейін-
гі мəмілелер

сделки за наличный расчет - қолма-қол ақ ша ға есеп 
айырысуға жасалған мəмілелер

сделки, заключенные на следующий расчетный 
период - келесі есеп айырысу айында жа сал ған 
мəмілелер

сделки, заключенные после закрытия биржи - бир-
жа жабылғаннан кейін жасалған мəмілелер

сделки инсайдеров - инсайдерлер мəмілелері
сделки комиссионные - комиссиялық мəмілелер
сделки многосторонние - көп тарапты мəмі ле лер
сделки на Лондонской фондовой бирже, заключен-
ные в последние два дня операционного периода 
с расче том в конце следующего периода - Лондон 
қор биржасында келесі кезеңнің аяғындағы есеппен 
опе ра ция лық кезеңнің соңғы екі күнінде жасалған 
мə мі ле лер

сделки на рын ке краткосрочного капитала - қыс қа 
мерзімді капитал нарығындағы мə мі ле лер

сделки на срок - мерзімдік мəмілелер
сделки на фондовой бирже - қор бир жа сын да ғы 
мəмілелер

сделки, подлежащие налогообложению - са лық салы-
нуға тиіс мəмілелер

сделки РЕПО - репо мəмілелер (қаржы на ры ғын да 
қатысушылардың бағалы қағаздарды кері сатып алу 
туралы келісімі көзделетін операция) 

сделки РЕПО с векселями - вексельді репо мəмілелер 
сделки с акциями - акциялармен жасалатын 
мəмілелер

сделки с недвижимостью - жылжымайтын мү лікпен 
жасалатын мəмілелер

сделки с облигациями - облигациялармен жасалатын 
мəмілелер

сделки с пополнением на следующий день - келесі 
күні толықтырылатын мəмілелер

сделки с премией - сыйлық ақылы мəмілелер
сделки с производными ценными бумагами - туын-
ды бағалы қағаздармен мəмілелер

сделки с фьючерсными и опционными контракта-
ми - фьючерстік жəне опциондық келісімшарттармен 
жасалатын мəмілелер

сделки с ценными бумагами, расчет по которым 
произ водится в конце месяца - ай дың аяғында 
есеп айырысатын бағалы қа ғаз дар мен жасалатын 
мəмілелер

сделки со свя занными с банком лицами - банкімен 
байланысқан тұлғалармен жасасылатын мəмілелер

сделки, соверша емые в течение одного операцион-
ного периода - бір операциялық ке зең бойына жаса-
латын мəмілелер

сделки финансовые - қаржы мəмілелері
сделки фьючерсные - фью черс тік мəмілелер
сдельно-прогрессивная система заработной платы - 
үдемелі кесімді жалақы жүйесі

сдельно-прогрессивная система оплаты труда - 
еңбекке ақы төлеудің кесімді-үдемелі жү йе сі

сдерживание - тежеу
сдерживание инвестиций - инвестицияларды тежеу 
сдерживание инфляции - инфляцияны тежеу
сдерживание роста заработной платы - жа ла қының 
өсуін тежеу 

сдерживание роста кредитов - кредиттің өсуін тежеу
сдерживание роста цен - бағаның өсуін тежеу
сдерживать ин фляцию - инфляцияны тежеу
сдерживать кредитова ние - несиелендіруді тежеу
сдерживать рост ин вестиций - инвестиция лар дың 
өсуін тежеу

сдерживающая фискальная политика - те жеу ші лік 
қазыналық саясат, қазынаның те жеу ші лік саясаты

СДР (специальные права заимствования) - СДР - 
арнаулы өзара қарыз құқықтары, арнаулы алыс-беріс 
құқықтары (Халықаралық валюта қорына қатысушы 
елдердің өзара есеп айырысуы үшін осы қор 1969 
жылы ұйымдастырған ұжымдық валюта өлшемі)

СЕ или О - СЕ немесе О (ағымдағы шоттың кө ші-
рі мін дегі осындай белгі иеленушіні бұл құжатты 
мұқият тексеруге міндеттейді)

себестоимость - өзіндік құн (кəсіпорынның өнімді өн-
ді руге, жұмыстарды орындауға, қыз мет тер көр се-
ту ге жұмсаған шы ғы ны ның ақшалай көрінісі)

себестоимость продукции (работ, услуг) - өнім  нің 
(жұмыстардың, көрсетілетін қыз мет тер дің) өзіндік 
құны

себестоимость сметная - сметалық өзіндік құн
сегменты финансового рынка - қаржы на ры ғы ның 
буындары

СЕДЕЛ (центр поставки ценных бумаг) - СЕДЕЛ 
(бағалы қағаздарды жеткізу ор та лы ғы)
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Северный инве стиционный банк - Солтүстік 
инвестициялық банк

сегмент рынка - нарық сараланымы (өзінің экономи ка-
лық мінез-құлқы жөнінен сатып алушылар тобының 
бір тектілігімен сипатталатын нарық бөлігі)

сегмент финансового рынка - қаржы нарығы ның са-
раланымы

сегментация - сегменттеу (саралау)
сегментация рынка - нарықты саралау (на рық ты 
түр лі тауарлар мен арнаулы мар ке тин гі лік тə сіл-
дер ді қажет ететін тұ ты ну шы лар дың айқын топ-
тарына бөлу)

сегментация финансового рынка - қаржы нарығын 
саралау

сегментация фондового рынка - қор нарығын саралау
сегментировать рынок - нарықты сегменттеу
сегменты финансового рынка - қаржы на ры ғы ның 
буындары

сегодняшняя коти ровка - бүгінгі баға бел гі ле ні мі
сегодняшняя цена - бүгінгі баға
сегрегация - сегрегация, бөлу, бөліктеу (1. клиент-
тің қаражаты мен операцияларын, бро кер дің өзін, 
түрлі клиенттерді бөлу; 2. нə сіл дік немесе ұлттық 
кемсітушіліктің бір түрі; қара нəсілді тұрғындарды 
ақ нə сіл ді тұр ғын дар дан бөлектейтін мем ле кет тік 
саясат)

седи - седи (Гананың ақша өлшемі, 100 песевке тең)
сезонная кредитная линия - маусымдық кредит 
желісі 

сезонная линия кредита - кредиттің маусым дық 
желісі

сезонная ссуда - маусымдық несие
сезонная цена - маусымдық баға
сезонное дифференцирование цен - бағаны маусым-
дық саралау

сезонность спроса на ссуды - несиеге сұ ра ныс тың 
маусымдылығы

сезонные изменения количества наличных денег в 
обращении - айналыстағы нақты ақша мөлшерінің 
маусымдық өзгеруі

сезонные колебания цен - бағаның мау сым дық 
ауытқуы

сезонные пошлины - маусымдық баждар
сезонные таможенные пошлины - мау сым дық кеден 
бажы

сезонный кредит - маусымдық кредит (пайдалану қор-
лары (шығыс) үшін берілген қысқа мерзімді несие)

сезонный спад спроса- сұраныстың маусым дық құл-
дырауы

сейф - сейф, жағдан, болатсандық (1. құжат, ақша, 
ба ғалы қағаздар, асыл құндылықтар сақтайтын 
отқа төзімді темір жəшік; 2. банктегі сейфтер 
сақ та латын сауытты құжыра) 

сейф банковский - банк сейфі
сейф в банке для хранения ценностей - банк те кұн-
ды лықтарды сақтайтын сейф 

сейф депозитный - депозит сейфі 

сейф для оплаченных ценных бумаг брокера - бро-
кер дің ақысы төленген бағалы қа ғаз дар ға арналған 
сейфі

сейф для полностью оплаченных бумаг - то лық тө-
лен ген қағаздар сақталатын жағдан

сейф для хранения кассы - кассаны сақтауға арналған 
сейф

сейф для хранения ценностей в банке - банк те құн -
дылықтарды сақтауға арналған сейф

сейф для хранения ценно стей и документации - құн-
дылықтар мен құжаттарды сақтауға арналған сейф

сейф ночной - түнгі сейф
сейф, сдаваемый банком в аренду клиенту - банк 
клиентке жалға беретін сейф

сейф, сдающийся банком в аренду клиентам для 
хранения различных депозитов - банк тапсырыс-
керлерге түрлі депозиттер сақтау үшін өткізетін 
жағдан

сейф стальной - болат сейф
сейфовая наличность - сейфтегі қолма-қол ақша 
сейфовое по мещение банка - банктің сейф ор наласқан 
үй-жайы

сейфовое хранилище - жағдандық қойма, жағ дан да 
сақтау, сейфтік қойма

сейшельская рупия - Сейшел рупиясы
секвестироваиие - секвестрлеу
секвестр - секвестр (1. азаматтық құқықта мемле-
кет мүдделері үшін қайсыбір мүлікті пай далануға 
мемлекеттік өкіметтің ты йым салуы не шектеуі; 
2. шығыс кірістің түсуіне қарай шектелетін қа зы-
на лық саясат қағидаты)

секвестр бюджета - бюджет секвестрі (бюджет шы-
ғы сы ның бекітілген шекті лимитін заңнамада бел гі-
лен ген тəртіппен белгілі бір шекте үйлесімді түрде 
қысқарту)

секвестр бюджетный - бюджетті қысқарту
секвестр расходов незащищенных статей бюдже-
та - бюджеттің қорғалмаған бап та ры ның шығысын 
қысқарту

секвестрование - секвестрлеу
секвестрование расходов - шығысты сек вестр леу
секвестрование расходов бюджета - бюджет шығы-
сын секвестрлеу

секрет банковский - банк құпиясы
секрет государственный - мемлекеттік құпия
секрет коммерческий - коммерциялық құпия
секрет торговли (торговый) - сауда құпиясы
секретариат - хатшылық (1. мекемеде, ұйымда ағым-
да ғы жұмысқа басшылықты жүзеге асыратын 
немесе ұйымдастыру-техникалық атқарымды орын-
дайтын сайланбалы немесе əкімшілік бөлім; 2. осын-
дай орган, бөлім қызметкерлерінің жиынтығы)

секретариат ак ционеров - акционерлер хат шы лығы
секретарь - хатшы (1. қоғамдық ұйымның немесе 
мем ле кет тік мекеменің сайланбалы немесе та ға-
йын дал ған басшысы; 2. мем ле кет тік қыз мет кер дің 
дə ре же сі; 3. жи на лыс тың, мəжілістің хаттамасын 
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жүр гі зу ші; 4. ұйымның, мекеменің іс қағаздарын 
жүр  гі зу ші)

секретарь банка - банк хатшысы
секретарь исполнительный - атқарушы хатшы
секретарь ответственный - жауапты хатшы
секретность - құпиялық (құпия ұстау, бас қа лар ға ха-
барламау)

секретность банковских операций - банк 
операцияларының құпиялығы 

секретный номер карточки - карточканың құ пия 
нөмірі

секретный резервный фонд - құпия сақтық қор
сектор - сектор (1. мекеменің, ұйымның бөлімі; 

2. мемлекеттік, шаруашылық қызметтің саласы)
сектор банковский - банк секторы
сектор ведущий - жетекші сектор
сектор вексельный - вексель секторы
сектор государственный - мемлекеттік сектор
сектор еврокредитов - еурокредиттер секторы
сектор ипотеч ного кредита - ипотекалық кредит сек-
торы

сектор коммерческий - коммерциялық сектор
сектор корпоративный - корпоративтік сектор
сектор креди тов и гарантий - кредиттер мен кепіл-
діктер секторы

сектор негосударственный - беймемлекеттік сектор
сектор некоммерческий - бейкоммерциялық сектор
сектор нефинансовых корпораций - қар жы дан тыс 
корпорациялар секторы, бей қар жы лық корпорация-
лар секторы

сектор обслуживания - қызмет көрсету секторы
сектор потребительский - тұтынушылар секторы
сектор услуг - көрсетілетін қызметтер секторы
сектор финансовый - қаржы секторы
сектор финансовых корпораций - қаржылық корпо-
рациялар секторы

сектор фи нансовых учреждений - қаржы мекемелері 
секторы

секунда - секунда (аударма вексельдің екінші данасы)
секунда-вексель - секунда-вексель (шы ға рыл ған ау-
дарма вексельдің екінші данасы)

секция - секция (ұйымның, қоғамның, т.б. бө лім ше сі, 
бөлігі; конференцияларда, ке ңес тер  де - қа ты су шы-
лар дың белгілі бір шең бер де гі мəселелерді талқылап, 
талдаушы тобы)

секция биржи - биржа секциясы
секция для торговли определен ными видами цен-
ных бумаг - бағалы қағаздардың бел гі лі бір түрімен 
сауда жасауға арналған секция 

секция брокерская - делдалдық секция
секция продажи активных облигаций - актив 

(белсенді) облигацияларды сату секция сы
секция продажи ино странных ценных бумаг - шетел 
бағалы қағаздарын сату секциясы

секция продажи не активных облигаций - бейактив 
(енжар) облигацияларды сату секциясы

секция продажи облигаций - облигацияларды сату 
секциясы

секьюритизация - секьюритизация, секьюриттеу, баға-
лы қағазға айналдыру (1. ба ға лы қағаздарды несие 
ка пи та лы ның жанама құралы ретінде пайдалану 
барысын кеңейту, сондай-ақ басқа құралдарға ба ға-
лы қағаздарға тəн нысан беру; 2. қаржы на ры ғын да 
кредитке зиян келтіре отырып, ба ға лы қағаздардың 
рөлін арттыру үдерісі)

секьюритизация активов - активтерді секьюриттеу
секьюритизация банковских кредитов - банк креди-
тін секьюриттеу

секьюритизированная бумага - секьюриттелген қағаз
секьюритизированная закладная - секьюриттелген 
кепілхат

секьюритизированный кредит с плавающей про-
центной ставкой - пайыздық мөл шер ле ме сі құбыл-
ма лы секьюриттелген кредит

селективный - іріктемелі, талғамалы 
селективный кредитный контроль - ірік те ме лі несие 
бақылауы

селективный протекционизм - іріктемелі қол дам -
паздық 

селективный сбыт - іріктемелі өткізім
селективный спрос - іріктемелі сұраныс
селекция - селекция, іріктелім
селекция отрицательная - теріс іріктелім (на рық та 
жоғары сапалы өнімді сапасы төмен тауарлармен 
ығыстыру)

селинг - селинг (опцион саудасы)
сельскохозяй ственная ипотека - ауыл шаруа шы лық 
ипотекасы

сельскохозяйственная ком мерческая бумага - ауыл 
шаруашылығының коммерциялық қағазы

сельскохозяйственная ссуда - ауыл шаруа шы лық 
несиесі

сельскохозяйственный банк (сельхозбанк) - ауыл 
шаруашылық банкі

сельскохозяйственный кредит - ауыл ша руа шы лық 
кредиті

семейная акция - отбасылық акция
семейная облигация - отбасылық облигация
семенной капитал - тұқым капиталы, тұ қым дық ка-
питал (жаргон сөз: жобаны жү зе ге асырудың ең 
алғашқы сатысында вен чур лік пен, тəуекелдікпен 
қаржыландыру; ин вес тор дың жаңа компания құруға 
несие, акцияларды немесе айырбасталатын облига-
цияларды сатып алу нысанында алғаш рет салым 
салуы)

сен - сен (Малаизия, Сингапур, Бруней, Жапония, Ин-
донезия, Камбоджаның ұсақ мəнеті)

сене - сене (Батыс Самоаның ұсақ мəнеті)
сенжи - сенжи (Заирдың ұсақ мəнеті)
сенити - сенити (Тонго Корольдігінің ұсақ мəнеті)
сентаво - сентаво (Португалия, Мозамбик, Аргенти-
на, Боливия, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Перу, 
Сальвадор, Эквадордың ұсақ мəнеті)
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сентесимо - сентесимо (Панаманың, Уругвайдың жəне 
Чилидің ұсақ мəнеті)

сентимо - сентимо (Испания, Венесуэла, Гаити, Сан-
томе мен Принципи, Коста-Рика, Парагвайдың ұсақ 
мəнеті)

сеньораж - сеньораж (ақша шығарудан түскен табыс)
серая волна - сұрқай толқын (жаргон сөз: тə уе кел-
дікпен қаржыландыруда - пай да лы лық сатысына 
жуықтамайтын жаңа компания лар)

серебро - күміс
серебро в слитках - құйма күміс
серебро в собственности государства - мемлекет 
меншігіндегі күміс

серебро иностранной до бычи - шетелде өн ді ріл ген 
күміс

серебро низкой пробы - сынамасы төмен күміс
серебро отечественной добычи - отанда өнді рілген 
күміс

серебро с пробой - сынамалы күміс
се ребро установленной пробы - белгіленген сына ма-
да ғы күміс 

се ребро установленной пробы для че канки монет - 
мəнет шеку үшін белгіленген сы на ма да ғы күміс 

серебряная валюта - күміс валюта
серебряная кредитная карточка - несиелік күміс кар-
точка

серебряная монета - күміс шақа, күміс мəнет
серебряные деньги - күміс ақша
серебряные цены - күміс баға
серебряный резерв - күміс сақтық қор
серебряный рубль - күміс рубль
серебряный сертификат - күміс сертификат (кү міспен 
қамтамасыз етілген ақшалай билет)

серебряный слиток - күміс құйма
серебряный стандарт - күміс стандарт
серебряный тенге - күміс теңге
серебряный тиын - күміс тиын
сериальная ссуда - сериялық несие
серийная облигация - сериялық облигация
серийные облигации, выпускаемые сериями - серия-
лармен шығарылатын сериялық облигациялар

серийный номер - сериялық нөмір
серийный номер чека - чектің сериялық нөмірі
серия акций - акциялар сериясы
серия государ ственного займа - мемлекеттік қарызхат 
сериясы

серия облигаций - облигациялар сериясы
серия облигаций займа - қарыз облигацияларының 
сериясы

серия облигаций ком пании - компания обли га ция ла-
ры ның сериясы

серия опционов - опциондар сериясы (бір ба ға лы 
қа ғаз кепілімен жəне бірдей пайдалану бағасымен 
шығару)

серия оп ционов “колл” на основе фьючерс ного кон-
тракта, защищающих поку пателя от снижения 
процентных ста вок - сатып алушыны пайыздық 

мөлшерлеменің тө мен де уі нен қорғайтын, фьючерстік 
ке лі сім шарт қа негізделген “колл” опциондар сериясы 

серия опционов “пут” относительно процентной 
ставки, защищающих покупателя от сниже ния 
процентных ставок - сатып алушыны пайыздық 
мөлшерлеменің тө мен де уі нен қорғайтын, пайыздық 
мөл шер ле ме ге қатысты “пут” опциондар сериясы

серия основной об лигации - негізгі облигация 
сериясы

серия правителственных счетов - үкімет шот та ры-
ның сериясы

серия рекламных объявлений - жарнамалық хабар-
ландырулар сериясы

серия сертификатов - сертификаттар сериясы
сертификат - сертификат, куəлік, құжат (1. рес ми 
жазбаша куəлік; 2. қаржы-несие қа ты нас та ры са-
ласында: есеп айы рысу па ла та ры ның куəлігі, соның 
не  гі зін де палатаға мүше банктердің бе ре ше гі рет-
те ле ді; 3. əдетте майда купюрмен шығарылып, ұсақ 
жəне орташа ұс тау шы лар дың арасында тараты-
латын мем ле кет тік қа рыз облигацияларының түрі; 
4. қа рыз ға қа ты су туралы жəне облигациялар алу ға 
құ қық беретін куəлік; 5. несие мекемесінің са лым шы-
ның депозит алуы құқығын куə лан ды ра  тын, ақ  ша-
лай қа ра жат тың депозиттелгені туралы жазбаша 
куə лі гі; 6. күрделі жұм са лым ның белгілі бір бө лі гі не 
құқық беретін құ жат; 7. фир ма ның капиталына 
үлес тік қа ты су ды қуат тай тын бағалы қағаз түрі )

сертификат автобанка - автобанк сертификаты
сертификат акции - акция сертификаты
сертификат акции или об лигации без купонов и 
талона - акция немесе купондарсыз жəне талонсыз 
облигация сертификаты

сертификат ак ции, который можно передать друго-
му лицу - басқа тұлғаға беруге болатын акция серти-
фикаты

сертификат ак ции на предъявителя - ұсы ну шыға 
арналған акция сертификаты

сертификат акционерный - акционерлік сертификат
сертификат аудиторский - аудиторлық сертификат
сертификат аудитора - аудитордың сертификаты
сертификат балансовый - теңгерім сертификаты
сертификат банка (банковский) - банк сертификаты
сертификат банковский - банк сертификаты
сертификат бенефициара - бенефициар сертификаты
сертификат бумажный - қағаз сертификаты
сертификат валютный - валюта сертификаты
сертификат вкладной - салым ақша сертификаты
сертификат, выпускаемый траст-компанией для 
кредитования купли-продажи обору дования - 
сенімгер-компания жабдықты сатып алу-сатуды 
несие лендіру үшін шы ға ра тын сертификат

сертификат государственный - мемлекеттік серти-
фикат

сертифи кат, дающий владельцу право на увели-
чение стоимости акции сверх фик сированного 
уровня - иеленушіге акция құ ны ның тиянақталған 
дең гей ден тыс өсуіне құ қық беретін сертификат
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сертификат, да ющий право на получение дивиденда 
- дивиденд алуға құқық беретін сертификат

сертификат денежного рынка - ақша нарығы серти-
фикаты

сертификат денежный - ақша сертификаты
сертификат депозитный - депозиттік сертификат
сертификат доверия - сенім сертификаты
сертификат долевого участия - үлестік қа ты су серти-
фикаты (фирманың капиталына үлес тік қатысуды 
қуаттайтын бағалы қа ғаз түрі)

сертификат долевой - үлескерлік сертификат
сертификат задолженности - берешек сертификаты
сертификат закладной - кепілхат сертификаты
сертификат залоговый - кепілзат сертификаты
сертификат земельного траста - жер сенім қо ры ның 
сертификаты

сертификат “зет” - “зет” сертификат (Англия банкі 
есеп үйлері үшін олардың қысқа мер зім ді облигация-
лар бойынша мəміле жасауын жеделдету мақ са-
тын да акционерлік сер ти фи кат тың орнына шы ға-
ра тын сертификаты)

сертификат золотой - алтын сертификат
сертификат именной - бəсіре сертификат, атау лы сер-
тификат, есімді сертификат 

сертификат инвестиционный - инвес ти ция лық сер-
тификат

сертификат инкорпорации - инкорпорация сертифи-
каты

сертификат ипотечный - ипотекалық сертификат
сертификат казначейский - қазынашылық сертифи-
каты

сертификат качества - сапа сертификаты
сертификат коммерческий - коммерциялық серти-
фикат

сертифи кат кредитора и предполагаемого заемщи ка 
- несиегер мен болжалды қарызгердің сертификаты

“сертификат-лазей ка” - “ілік-сертификат” 
(қолданыстағы заңнама бойынша фе де рал дық 
сақтандыру жүйесіне енгізілген банк тер нарықтық 
мөлшерлеме бойынша пайыз төлей алады) 

сертификат международного регистра - ха лық аралық 
тіркелім сертификаты

сертификат международный - халықаралық серти-
фикат

сертификат мел кого вкладчика - ұсақ салымшы сер-
тификаты 

сертификат на акцию - акцияға берілген сертификат
сертификат на дивиденды - дивидендке бе рілген сер-
тификат

сертификат на долю в доходах - табыстағы үлеске 
берілген сертификат

сертификат на невыплачен ную сумму по заклад-
ной - кепілхат бойынша төленбеген сомаға берілген 
сертификат

сертификат на получение акций - акциялар алуға 
берілген сертификат

сертификат на предъявителя - ұсынушыға арналған 
сертификат

сертификат на прибыль - пайдаға берілген серти -
фикат

сертификат на участие в подписке - жазы лыс қа 
қатысу сертификаты

сертификат на участие в подписке на ценные бума-
ги - бағалы қағаздарға жазылысқа қатысуға арналған 
сертификат

сертификат налоговой очистки - салықтық тазарту 
сертификаты

сертификат налоговый - салық сертификаты
сертификат наращивания на каз начейские ценные 
бумаги - қазынашылық бағалы қа ғаз дарына берілген 
еселеу сертификаты

сертификат номинальной стоимости - атаулы құн 
сертификаты

сертификат нотари ального протеста - но та риал дық 
наразылық сертификаты

сертификат о праве собственности на акции - акция-
ға меншік құқығы туралы сертификат

сертификат о приемке - қабылдау туралы сертификат
сертификат облигации - облигация сертификаты
сертификат облигационный - облигациялық серти-
фикат

сертификат опционный - опциондық сертификат
сертификат организа ции - ұйым сертификаты
сертификат, освобождающий от уплаты налога - 
салық төлеуден босататын сертификат

сертификат партнерства - əріптестік сертификаты
сертификат платежный - төлем сертификаты
сертификат по привилегированным акциям - артық-
шылықты акциялар жөніндегі сертификат

сертификат подписной - жазылыс сертификаты
сертификат полномочий хранителя - сақ тау шы өкі-
лет тігінің сертификаты

сертификат ПРАЙМ, дающий владельцу право 
на дивиденд и при рост стоимос ти акции до 
определен ного уровня - ие ле ну ші ге дивиденд жəне 
акция құнының белгілі бір деңгейге дейін өсуі құқы-
ғын беретін ПРАЙМ сертификаты

сертификат приватизационный - же ке ше лен ді ру сер-
тификаты

сертификат произ водителя - өндіруші сертификаты
сертификат происхожде ния - шығарылған жер серти-
фикаты

сертификат расчетный - есеп айырысу сертификаты, 
есептік сертификат

сертификат регистрационный - тіркеу сертификаты
сертификат рентный - ренталық сертификат
сертификат с но минальной суммой - сомасы атаулы 
сертификат

сертификат с плаваю щей ставкой - мөл шер ле месі 
құбылмалы сертификат

сертификат сальдовый - сальдо сертификаты, қалдық 
сертификаты, айырма сертификаты

сертификат сберегательный - жинақ сертификаты
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сертификат свободнообращающийся - еркін айна-
лыс тағы сертификат

сертификат серебряный - күміс сертификат
сертификат соответствия - сəйкес келу сертификаты
сертификат срочный - мерзімдік сертификат
сертификат страховой - сақтандыру сертификаты
сертификат сюрвейера - сюрвейер сертификаты 

(сақтандыруда: сақтаныырылған мү лік ті сараптау-
шы сертификаты)

сертификат стоимо сти - құн сертификаты
сертификат титула собствен ности - меншік титулы-
ның сертификаты

сертификат товарищест ва - серіктестік сертификаты
сертификат торговый - сауда сертификаты
сертификат Торренса - Торренс сертификаты (АҚШ-
тың кейбір штаттарында өкімет орындары бере-
тін меншік құқығының сертификаты)

сертификат транзитный - транзит сертификаты
сертификат требования - талап ету сертификаты
сертификат, удостове ряющий право на долю в 
портфе ле общего инвестиционного траст-фонда - 
жалпы инвестициялық сенім-қо ры ның қор жы нын да-
ғы үлеске құқықты куə ландыратын сертификат

сертификат, удостове ряющий регистрацию компа-
нии и ее право начинать деятельность - компания-
ны жəне оның қызметті бастау құқығын тіркеуді куə-
лан дыратын сертификат 

сертификат уча стия - қатысу сертификаты (банк тің 
немесе үкімет агенттігінің жа ңар ты  ла тын кредит 
беру туралы мін дет те ме сі)

сертификат уча стия в голосующем трасте - дауыс 
беретін сенім қорына қатысу сертификаты

сертификат ценной бумаги - бағалы қағаз сертифи-
каты

сертификат ценной бумаги на предъявителя - ұсы-
ну шыға арналған бағалы қағаз сертификаты

сертификат эмиссионной ценной бумаги - эмис сия-
лық бағалы қағаз сертификаты

сертификат эмиссионный - эмиссиялық сертификат
сертификатный счет - сертификаттық шот
сертификаты, гарантированные закладными - 
кепіл пұлмен кепілдендірілген сертификаттар

сертификаты для погашения возобновляемого дол-
га - жаңартылатын борышты өтеуге арналған серти-
фикаттар

сертификаты “Зед” - “Зед” сертификаттары (Англия 
Банкі есеп үйлерінің қысқа мерзімді облигациялармен 
мəмілелер мен есеп айы рысуларды тіркеуді жеделде-
ту үшін шы ға ра тын сертификат)

сертификаты на основе пула на по купку автомо-
билей - автомобильдер сатып алуға ар нал ған пулға 
негіз делген сертификаттар

сертификаты на сумму нетто-активов банка и 
сберегательных институтов - банк пен жинақ инс-
ти тут та ры ның таза активтерінің сомасына берілген 
сертификаттар

“сертификаты передачи” - “табыстау сертификат-
тары”

“сертификаты превра щения” - “айналдыру сертифи-
каттары”

сертификаты рефинанси рования - қайта қар жы лан-
дыру сертификаттары

сертификаты с увеличенной доходностью - табыс ты-
лы ғы көбейтілген сертификаттар

сертификация - сертификаттау (өнімнің нақ ты си пат-
та ма ла рының халықаралық стандарт талапта-
рына, халықаралық на рық та немесе жекелеген елде 
қол да ны ла тын кепілдіктер мен өзге де құ жат тар-
дың талаптарына сай келетінін қуат тай тын шара-
лар мен іс-қимылдар жүйесі)

сертификация посреднических организаций - дел-
дал дық ұйымдарды сертификаттау

сертификация соответствия требованиям госстан-
дарта - мемлекеттік стандарт талаптарына сəй кес тік-
ті сертификаттау

сертифицированный бухгалтер - сер ти фи кат тал ған 
бухгалтер, сертификат берілген бухгалтер

“серые фишки” - “сұрқай фишкалар” (ел эко но ми ка-
сы ның негізі болып есептелетін ша ғын жəне орта 
компаниялардың акциялары)

серый валютный рынок - сұрқай валюталық нарық
серый рынок (грей-маркет) - сұрқай базар (грей-
маркет) (1. бейресми базар немесе ресми бақылауға 
түспейтін базар, қара базардан өзгешелігі жария 
болып келеді; тапшы тауарларды үстеме бағамен 
сатады; 2. бағалы қағаздардың бағасын бейресми 
түрде белгілеу жəне оларды ресми шығарылғанға 
дейін биржада болжалды бағасымен айырбастау; 
3. жаңа облигациялар базары; 4. реттелмейтін 
ақша нарығы, яғни банк несиесі қатаң реттелетін 
елдердегі корпорациялардың ақша нарығы)

“серый шантаж” - “сұрқай бопса” (компания ак ция ла-
ры ның үлкен пакетін кейіннен осы компанияны ба қы-
лау ниетінен қайту жөніндегі уəдеге айырбас ре тін-
де нақ осы компанияға нарықтық баға үсте ме сі мен 
қайта сату үшін сатып алу)

сессия - сессия (қайсыбір мекеменің дүркін-дүркін қай-
та ланып тұратын жұмыс кезеңі, мəжілістері)

сессия биржевая - биржалық сессия (1. бир жа ның 
мəміле жасасылатын ресми жұ мыс сағаты; 2. баға 
белгіленімі жет кі зі лім мерзіміне қарай қатаң кезек-
пен жүр гі зі ле тін арнаулы биржалық сессия)

сессия бюджетная - бюджеттік сессия
сессия внеочередная - кезектен тыс сессия
сессия очередная - кезекті сессия
сессия торговая - сауда сессиясы (биржада)
сетка взаимных паритетов ва лют - ва лю та лар дың 
өзара бара-барлығының кестесі (Еуропалық валюта 
жүйесінде)

сетка тарифная - тарифтік кесте
сетка управления - басқару кестесі 
сетевые показатели бюджетных учреждений - бюд-
жет тік мекемелердің желілік көр сет кіш те рі, бюд жет-
тік мекемелердің тораптық көр сет кіш тері
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сеттлинг-агент - сеттлинг-агент (сақтан ды ру ды қам-
тамасыз ету жүйесі)

сеть банковских филиалов цеп ного подчинения - 
тізбекті бағыныстағы банк филиалдары желісі

сеть кассовых автоматов банка - банктің кас са лық 
автоматтар торабы

сеть филиалов - филиалдар желісі
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 клиентов - клиенттер желісі
сеть компьютерная - компьютерлік желі
сеть телексная - телекс торабы
сеть телетайпная - телетайп торабы
сеть телефонная - телефон желісі
сеть торговая - сауда желісі
сеть факсимильной связи - факсимилелік байланыс 
желісі

сеть ЭВМ - ЭЕМ желісі
сеть электронная - электронды желі
сешен клоуз - сешен клоуз (жолын беру шарты)
“сжатая” ликвидность - “қысыңқы” өтімділік 

(шектеулі, жетімсіз өтімділік)
сжатие денежной массы - ақша массасын сы ғым дау, 
ақша массасын қусыру (шы ғыс тың жалпы деңгейін 
қысқарту мақ са тын көздейтін ақша-несие сая са-
ты ның бағыты: пайыз мөлшерлемесін көтеру жəне 
несие операциясының көлемін шектеу)

сжатие кредита - несиені қусыру (несие лен ді ру көле-
мін қысқарту)

сжатые деньги - қусырылған ақша, қысыңқы ақша, 
сығымдалған ақша

сжатый баланс - сығымдалған теңгерім
сжатый финансовый отчет - сығымдалған қаржы 
есебі, жинақы қаржы есебі

сжигание мостов - көпірлерге от қою, кө пір лер ді 
өртеу, тал қармау (жаргон сөз: жұ ты лу дан қор ға ну-
дың ең соңғы шарасы)

сибор - сибор (Сингапурдегі Азия долларлары на ры -
ғында шетелдік валютамен есеп те ле тін банк ара-
лық депозиттер бойынша мөл шер леме)

сигнал тревоги - дабыл, мазасыздық дабылы (жаргон 
сөз: 1. қайсыбір экономикалық, қар жы лық шама-
ның алға қойылған мақсатқа жетуге мүмкіндік 
бер мей тін қиын өзгеріске ұшы ра ға нын көрсететін 
көр сет кіш; 2. аудитор кəсіпорынға немесе оның 
контрагентіне зиян келтіруі мүмкін фактілерді тап-
қан да ашатын рəсімі)

сиквал - сиквал (бағалы қағаздармен байланысты 
қай та лама мəміле жасасудың жəне қуаттаудың 
электронды жүйесі)

сила - күш (1. қайсы бір қызметті жасау қа бі ле ті; 
2. дене күші үдерістерінің қар қын ды лы ғы сипатта-
масы; 3. пəр мен ді лік, құ қық тық қуаттылық)

сила законная - заңды күш
“сила зеленых” - “жасылдардың күші” (ақ ша ның 
билігі)

сила юридическая - заңи күш
сила юридического документа - заңи құжат күші
символ - символ, рəміз (шартты белгілер, ұғымдар, 
құбылыстар, идеялар; ғылымда қайсыбір шаманың 
шартты таңбалануы)

символ акции - акция рəмізі (белгілі бір фирма акция-
ларын таңбалау үшін қолданылатын қысқарту)

символ корпоративный - корпоративтік символ, 
корпоративтік рəміз

символ переадресования - қайта жолдау рəмізі 
символ переадресования чеков - чектерді қайта жол-
дау рəмізі

символ стоимости - қүн рəмізі
символ торговый - сауда рəмізі 
символические деньги - символикалық ақша
симеталлизм - симеталлизм (1. асыл металдар құй-
ма сы нан ақша шығару; 2. қа ғаз ақ ша ны алтынмен 
жəне күміспен қам та ма сыз ету)

Сингапурская международная валютная биржа - 
Сингапур халықаралық валюта биржасы

сингапурский доллар - сингапур доллары
синдикат - синдикат (1. ерекше сауда се рік тес ті гі 
нысанында құрылған ор тақ сату кеңсесі ар қы лы бұ-
йым дарды өт кі зу мақ са ты мен бір текті өнер кə сіп 
орын да ры ның бір ле суі; 2. біріккен операциялар жүр-
гізу үшін біріккен банктер тобы)

синдикат андеррайтеров - андеррайтерлер синдикаты
синдикат банков (банковский) (консорциум) - банк 
синдикаты (консорциум)

синдикат маклеров - делдалдар синдикаты
синдикат по покупке - сатып алу жөніндегі синдикат 

(бағалы қағаздар шығарылымын одан əрі сату үшін 
эмитенттен сатып алушы инвестициялық банктер 
тобы)

синдикат по покупке ценных бумаг - бағалы қағаз-
дар ды сатып алу жөніндегі синдикат

синдикат по продаже цен ных бумаг - бағалы қағаз-
дар ды сату жөніндегі синдикат

синдикат, размещающий ценные бумаги с твер дой 
гарантией - бағалы қағаздарды бекем кепілдікпен 
орналастырушы синдикат

синдикат финансовый - қаржы синдикаты
синдикат эмиссионный - эмиссиялық синдикат
синдикат-эмитент - эмитент-синдикат
синдикация - синдикация, синдикаттау (несие беру 
үшін менеджер-банктің синдикатты ұйымдастыру 
кезеңі)

синдицирование - синдикаттау, бірлестіру (жетекші 
банктің кредит беру үшін синдикат құруы)

синдицирование “на лучших условиях” - “өте жақсы 
жағдайда” бірлестіру



791 СИН-СИС

синдицирование кредита - несиені бірлесіп беру, 
несиені бірлестіру

синдицированная заявка - синдикатталған өтінім
синдицированная операция - синдикатталған опера-
ция, бірлестірілген операция

синдицированная организация - синдикат тал ған 
ұйым

синдицированные ак ции - синдикатталған акциялар
синдицированные инвестиции - синдикат тал ған ин-
вестициялар

синдицированный - синдикатталған (бірнеше қаты су-
шы ұйымдастырған, қарыз туралы)

синдицированный бан ковский кредит - син ди кат-
тал ған банк кредиті

синдицированный кредит (консорциальный кре-
дит) - бірлестірілген кредит (кон сор циум дық кредит)

синдицированный кредит в евровалюте - еуровалю-
та түріндегі синдикатталған кредит

синдицирован ный кредит или облигационный за ем, 
в котором банкиры-менеджеры заранее не гаран-
тируют получение средств - менеджер-банкирлер 
алын ған қа  ра  жат  қа күні бұрын кепілдік бермейтін 
син  ди  кат  тал  ған кредит немесе облигациялық қарыз

синекура - синекура, жеңіл-желпі борыш (оңай төле-
не тін жəне онша ауыртпалығы жоқ борыш)

синергетический эффект - синергетикалық нəтиже, 
жеңіл-желпі нəтиже

синергизм - синергизм (компанияның қосылуы нəти-
же сінде пайда болған үлкен тиімділік)

синергия - синергия (қосылу мен жұтылудың нəти-
же сінде қол жеткізілген үлкен тиім ді лік)

синие корешки - көк түбіртектер (жаргон сөз: диви-
денд ті ұдайы төлеп тұратын ірі компаниялар ак-
ция ларының шартты атауы)

синтетическая ценная бумага - синтетикалық бағалы 
қағаздар, жинақтамалы бағалы қағаз

синтетические показатели - жинақтамалы көрсет-
кіштер

синтетические счета - жинақтамалы шоттар
синтетичес кие ценные бумаги с новыми харак-
теристиками в фунтах стерлингов, выпущенные 
на основе других цен ных бумаг - басқа бағалы қа-
ғаз дар негізінде шы ға рыл ған стерлинг фунт түріндегі 
сипаттамалары жаңа жинақтамалы бағалы қағаздар

синтетический актив - жинақтамалы актив
синтетический бухгалтерский учет - жинақ тамалы 
бухгалтерлік есеп

синтетический индекс - жинақтамалы индекс
синтетический ин декс курсов акций 20 ведущих 
американских корпораций - Аме ри ка ның же тек ші 
20 корпорациясы акциялары бағамының жи нақ та ма-
лы индексі

синтетический счет депо - жинақтамалы депо шот
синтетический счет расчетов с дебиторами - деби-
торлармен есеп айырысудың жи нақ та ма лы шоты

синтетический учет - жинақтамалы есеп

синтетический фи нансовый инструмент - жи нақ та-
ма лы қаржы құралы

“синэ ира эт студио” - “синэ ира эт студио” (мəмілеге 
өтінімді əділ бағалау)

сирийский фунт - Сирия фунты
система автоматизированной обработки информа-
ции - ақпаратты автоматтандырылған өңдеу жүйесі

система “Автоматизированные котировки Нацио-
нальной ассоциации дилеров по ценным бумагам” 
- “Бағалы қа ғаз дар жө нін де гі ұлттық дилерлер қа-
уым  дас ты ғы ның ав то мат тан ды рыл ған баға бел гі ле ні-
мі” жү йе сі (АҚШ) 

система автоматическая - автоматты жүйе
система автоматических кас совых аппаратов “Бан-
комат” - “Банкомат” автоматты кас са лық аппараты 
жүйесі (Ита лия, Швейцария жəне Лихтенштейн)

система автоматических котировок - автоматты 
түрде баға белгілеу жүйесі

система автоматического регулирования - автоматты 
реттеу жүйесі

система автоматического управления - автоматты 
басқару жүйесі

система автоматической обработки данных - дерек-
тер ді автоматты өндеу жүйесі

система административная - əкімшілік жүйе
система административного управления - əкімшілік 
басқару жүйесі

система акцептования - акцептеу (ризалық беру) 
жүйесі

система АСКИ - АСКИ жүйесі (валюталық бақылау 
жүйесі)

система аутекс - аутекс жүйесі (делдалдарға акция-
лар дың ірі топтамасын басқа дел дал дар дың сатып 
алғысы келетінін ескертіп отыратын электрондық 
жүйе)

система балансов - теңгерімдер жүйесі
система “банк-клиент” - “банк-тапсырыскер” жүйесі
си стема банков среднесрочного кредита - орта мер-
зім ді кредит банктері жүйесі

система банков, имеющих от деления - бө лім шелері 
бар банктер жүйесі

система банковская - банк жүйесі
система банковских филиалов - банк фи лиал да ры-
ның жүйесі

систе ма безбумажной обработки платежных до-
кументов - төлем құжаттарын қағазсыз өңдеу жүйесі

система безна личных 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 бесфилиальных банков - филиалсыз банктер 
жүйесі

система биржевых приказов с ограничительным 
услови ем - шарты шектеулі биржа бұйрықтары жүйесі
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система блоков - топтамалар жүйесі
система бонусов в фор ме акций - акциялар ныса нын-
да ғы бонустар жүйесі

система бухгалтерского учета - бухгалтерлік есеп 
жүйесі

система бухгалтерского учета накопительных пен-
сионных фондов - жинақтаушы зейнетақы қор ла ры-
ның бухгалтерлік есеп жүйесі

система бухгалтерского учета по методу двойной за-
писи - екі жақты жазба əдісі бойынша бухгалтерлік 
есеп жүйесі

система бухгалтерского учета по методу одинарных 
записей - жалғыз жазба əдісі бойынша бухгалтерлік 
есеп жүйесі

система быстрого ответа зарегистрированных пред-
ставителей - тіркелген өкілдердің тез жауап қайтару 
жүйесі 

систе ма “Бэнкамерикард” - “Бэнкамерикард” жүйесі 
(Американ банкінің карточкалық бағдарлама жүйесі)

система “Бэнкуайр” - “Бэнкуайр” жүйесі (банктер 
арасындағы электрондық байланыс жүйесі, АҚШ)

система бюджетная - бюджеттік жүйе
система валютная - валюта жүйесі, валюта лық жүйе
система валютных курсов - валюта ба ғам да ры жүйесі
система валютных курсов стран-членов Европей-
ского экономического сооб щества - Еу ро па лық эко-
но ми калық қоғамдастыққа мүше елдер валюталары 
бағамдарының жүйесі

система валютных ограничений - валюталық шектеу-
лер 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 клиринговых рас четов в ЭКЮ - 
ЭКЮ түрінде өзара клирингілік есеп айырысу 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 (бағаның 
қозғалуы кестесі мен индекстердің көмегімен бағалы 
қағаздар нарығының жай-күйіне бақылау жүргізуге 
негізделген)

система выплаты пенсий из текущих доходов - 
ағым дағы табыстардан зейнетақы төлеу жүйесі

система выравнивания курсов - бағамдарды тең дес-
ті ру жүйесі

система выравнивания финансовых затрат - қаржы 
шығынын теңдестіру жүйесі

система гарантий - кепілдіктер жүйесі

система гарантий по ссудам мелким фирмам - ұсақ 
фир ма ларға несие бойынша кепілдіктер жүйесі 

система гарантий при эмиссии ценных бумаг - баға-
лы қағаздар эмиссиясы кезіндегі кепілдіктер жүйесі

система гарантиро вания закладных для лиц, ре-
гулярно уплачивающих взносы в течение оп-
ределенного срока - жарнаны бел  гі  лі бір мерзім 
бойына тұрақты төлеуші тұл  ға  лар үшін кепілпұл 
кепіл дігін беру жүйесі

система гарантиро вания цен - бағаға кепілдік беру 
жүйесі

система гибкая - икемді жүйе
система гибких тарифов и скидок - икемді тарифтер 
мен шегерімдер жүйесі

система гибкой под держки курса - бағамды икем ді 
қолдау жүйесі (тиянақталған ба ғам ды аздаған ша-
ма ға дүркін-дүркін жо ға ры ла ту немесе тө мен де ту 
жолымен)

система глобальная - ғалами жүйе
система голосования “одна акция - один голос” - да-
уыс берудің “бір акцияға - бір дауыс” жүйесі

система государственной поддержки - мем ле кеттік 
қолдау жүйесі

система двойного курса - екі жақты ва лю та лық бағам, 
қосарлы валюталық ба ғам (белсенді валюталық 
алып-са тар лық жағ да йын да валюта бағамын тұ -
рақ  тан ды ру мақсатымен қолданылатын мем ле кет-
тік реттеу əдісі, мұнда ұлттық валюта бағамы 
ком мер циялық жəне қаржы операциялары бойынша 
бөлек-бөлек белгіленеді)

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 сбе режений - жинақ ақшаны 
қос қайтара есептеу жүйесі

система двойной бухгалтерии - екі жақты бухгалте-
рия жүйесі

система двойной валюты - екі жақты валюта жүйесі, 
қос валюта жүйесі, қосарлы валюта жүйесі

система двой ной конвертируемости - қос қайтара 
айырбасталымдылық жүйесі

система двойных счетов - екі жақты шоттар жүйесі
система двойных цен - екі жақты баға жүйесі
система двустороннего клиринга - екі тарапты кли-
ринг жүйесі

система двухъярусной цены золота - алтын ның екі 
сатылы баға жүйесі

система дегрессивного комиссионного вознагражде-
ния - азаймалы комиссиялық сый ақы жүйесі

система действующая - қолданыстағы жүйе
система денежная - ақша жүйесі
система денежного аванса - ақшалай аванс жүйесі
си стема денежного обращения - ақша айналысы 
жүйесі

система депозитарная - депозитарлық жүйе
система депозитная - депозиттік жүйе
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система депозитов, образованных путем внесения 
на личных денег - қолма-қол ақша салу жолымен құ-
рыл ған депозиттер жүйесі

система десятичная - ондық жүйе
система дистанционного управления - қа шық тан 
басқару жүйесі

система для расчетов между банками на вторичном 
рынке еврооблигаций и других ценных бумаг - 
еурооблигациялар мен басқа да бағалы қағаздардың 
қайталама нарығында банк тер арасында есеп айыры-
су ға арналған жүйе

система договорная - шарттық жүйе
система дополнительного финансирования - қосым-
ша қаржыландыру жүйесі (Ха лық ара лық валюта 
қорында)

система дополнительных специаль ных депозитов в 
Банке Англии - Англия Бан кін де гі қосымша арнау-
лы депозиттер жүйесі (1973-1980 жылдар)

система единиц - өлшемдер жүйесі, бірліктер жүйесі
система единого времени - бірыңғай уақыт жүйесі
система еврочеков - еурочектер жүйесі
система единого счета - бірыңғай шот жүйесі
система жиросчетов - жирошоттар жүйесі (борыш-
тарды өтеудің банктік жүйесі)

система запрашиваемой и предлагаемой цены в 
биржевых операциях - биржа опе ра ция ла рындағы 
сұралатын жəне ұсы ны ла тын баға жүйесі

система заработной платы - жалақы жүйесі
система зачета прибыли и дивиденда - пайда мен 
дивидендті есепке жатқызу жүйесі

система защиты - қорғау жүйесі
система за щиты инвестора - инвесторды қор ғау 
жүйесі

система зеленой карты - жасыл карта жүйесі
система золото-долларового стандарта - алтын-дол-
лар стандарты жүйесі (мұнда доллар алтынға шек-
теу лі түрде айырбасталады)

система индексов - индекстер жүйесі
система индексов цен - баға индекстері жүйесі
система инкассирования чеков через Федеральную 
резервную систему - Федералдық сақтық қор жүйесі 
арқылы чектерді инкассолау жүйесі

система “Инстант линк” агентства “Рейтер” для 
заключения и подтверждения сделок с ценными 
бумагами - “Рейтер” агенттігінің ба ға лы қағаздармен 
мəміле жасауға жəне оны қуаттауға арналған “Ин-
стант линк” жүйесі

система интерактивная - интерактивті жүйе
система интервенции с использованием нескольких 
валют - бірнеше валюта пайдаланылатын бас қын-
шы лық жүйесі

система информации - ақпарат жүйесі
система информации маркетинга - марке тин гі  нің 
ақпарат жүйесі

система информационная - ақпараттық жүйе
система информационно-поисковая - ақпа рат тық-
іздестіру жүйесі

система каз начейской эмиссии - қа зы на шы лық эмис-
сия жүйесі

система карточная - карточкалық жүйе
система кассиров - кассирлер жүйесі
система кассовых терминалов - кассалық терминал-
дар жүйесі

система квот - үлестемелер жүйесі
система классификации - сыныптау жүйесі
система “клиент-банк” - “клиент-банк” жү йе сі 

(клиенттерге банк қызметін көрсету нысаны, кли-
енттерге қашықтан қаржы ақ па ра тын алу жəне 
банк шоттарын басқа ру мүмкіндігін қамтамасыз 
ететін ақ па рат тық технологияларды пайдалануға 
негізделген)

система клиринга - клиринг жүйесі
система клиринговых расчетов - клирингілік есеп 
айырысу жүйесі

система клиринго вых расчетов в европейских 
валют ных единицах - Еуропалық валюта бірлігі тү-
рін де клирингілік есеп айырысу жүйесі

система кодирования Номенклатуры гармонизиро-
ванной системы - Жарасымды жүйе номенклатура-
сын кодтау жүйесі

система коммерческих банков - коммер ция лық банк-
тер жүйесі

систе ма коммуникаций федеральных резервных 
банков - федералдық сақтық қор банктері ком му ни-
ка ция ла рының жүйесі

система компенсационного финансирования - өтем-
ақылы қаржыландыру жүйесі (Халықаралық валюта 
қорында)

система компенсационного финансирования на слу-
чай непредвиденных обстоятельств - болжанбаған 
мəн-жайлар болған жағдайда өтемақылы қаржы лан-
ды ру жүйесі

система компьютерная - компьютерлік жүйе
систе ма контокоррентного кредита - конто кор рент тік 
кредит жүйесі

система контрактов - келісімшарттар жүйесі
система контроля - бақылау жүйесі
система кон троля за депозитами - депо зит тер ді 
бақылау жүйесі

система контроля рисков - тəуекелді (қатерді) 
бақылау жүйесі

система крат косрочной поддержки - қысқа мерзімді 
қолдау жүйесі

система “Кредископ” - “Кредископ” жүйесі
система кредитная - кредит жүйесі (несие қа  ты нас-
тарының, оларды белгілі бір несие саясаты негізінде 
несие капиталының қоз ға  лы сы на жанама түрде 
жəр демдесетін бел гі лі бір құралдар арқылы жүзеге 
асыру институттарының жиынтығы)

система кредитного ран жирования - кре дит тік сара-
лау жүйесі

система кредитного рейтинга - несие рей тин гі сі нің 
жүйесі
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система кредитования - кредит беру (не сие лен ді ру) 
жүйесі

система кредитовых пе реводов - кредиттік аударым-
дар жүйесі

система крупных платежей (СКП) - ірі тө лем дер 
жүйе сі (банк аралық ірі көлемдегі есеп айырысу 
жүйесі)

система линейного комиссионного вознаграждения 
- желілік комиссиялық сыйақы жүйесі

система маг нитно-маркерной идентификации - 
магниттік-маркерлік сəйкестендіру жүйесі

система малых электронных вычислительных ма-
шин - шағын электронды есептеу машиналарының 
жүйесі

система маркетинга - маркетинг жүйесі
система маркетинговая - маркетингілік жүйе
система маркетингового контроля - марке тин гілік 
бақылау жүйесі

система маркетинговой информации - мар ке тингілік 
ақпарат жүйесі

систе ма межбанковских денежных рас четов - банк 
аралық ақшалай есеп айырысу жүйесі

система межбанковских электронных клиринговых 
расчетов (ЧИПС) - банк аралық элек трон дық кли-
рин гі лік есеп айырысу жү йе сі (ЧИПС)

система международных подразделений бан ков с 
льготным режимом - жеңілдікті ре жим ді банктердің 
халықаралық бөлімшелері жүйесі 

система межокружной инкас сации Федеральной ре-
зервной си стемы - Федералдық сақ тық қор жүйесін 
округ аралық инкассолау жүйесі 

система мер веса (массы) для золота и серебра - ал-
тын мен күміс үшін салмақ (масса) өл шем де рі  нің жү-
йе сі (асыл тастар мен металдар үшін қол да ны ла ды, 
12 унция=1 фунт; 20 пеннивейт=1 унция; 24 гран =1 
пеннивейт; 7,000 гран=1 фунт)

си стема наблюдения за национальными бан ками - 
ұлттық банктерді бақылау жүйесі

система накопления сбережений - жинақ ақ ша ның 
қорлану жүйесі

система налогов (налоговая) - салықтар жүйесі
система налогового кредита - салық кредиті жүйесі 

(салық салу жүйесі, мұнда жеке тұл ға лар өзінің 
қа жет те рі не қарай салық же ңіл дік те рін пайдала-
нады)

система налогообложения - салық салу жүйесі
система народных банков - халық банктері жүйесі
система НАСДАК (NASDAQ) - НАСДАК (NASDAQ) 
жүйесі (NASDAQ, ағыл. National Association of 
Securities Dealers Automated Quotation, «НАСДАК» 
деп оқылады - Бағалы қағаздар жөніндегі ди лер лер-
дің ұлттық қауымдастығының ав то мат тан ды рыл-
ған баға белгіленімі) 

система национальная - ұлттық жүйе
система нацио нального рынка - ұлттық на рық жүйесі
система национального счетоводства - ұлт тық есеп-
ші лік жүйесі

система нацио нальных банков - ұлттық банк  тер 
жүйесі

система национальных сбережений - ұлттық жинақ 
ақша жүйесі (азаматтарды жинақ ақшаға ынта-
ландыратын мемлекеттік өзара қарыз жүйесі)

система национальных сбережений, необращаю-
щиеся цен ные бумаги правительства для акку-
муляции сбережений - ұлт тық жи нақ ақша жүйе сі 
(үкіметтің жи нақ ақ ша ны шоғырландыруға ар нал-
ған ай на лыс қа түс пей тін бағалы қағаздар жүйесі, 
Ұлы бри та ния)

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 - нор-
ма тивтік құқықтық ақпарат жүйесі

система нуме рации и регистрации ценных бумаг - 
баға лы қағаздарды нөмірлеу жəне тіркеу жүйесі

система обеспечения бумажных денег золотом и се-
ребром - бағалы қағаздарды алтынмен жəне күміспен 
қамтамасыз ету жүйесі (белгілі үйлесімділікте екі 
метал ға айырбас тайтын)

система обе спечения вкладов - салымдарды қамта ма-
сыз ету

система обмена - айырбас жүйесі
система обмена данными - деректер алмасу жүйесі
система обменных курсов - айырбас ба ғам да ры жүйесі
система обработки биржевых заказов - биржа тапсы-
рыстарын өңдеу жүйесі

система обработки данных - деректерді өңдеу жүйесі
система обработки информации - ақпаратты өңдеу 
жүйесі

си стема обработки приказов, посту пивших на Нью-
Йоркскую фондо вую биржу до открытия биржи 
- Нью-Йорк қор биржасына биржа ашылғанға дейін 
келіп түскен бұй рық тар ды өңдеу жүйесі 

система объединенного бухгалтерского учета - бірік-
кен бухгалтерлік есеп жүйесі

система обязательной регистрации - міндетті тіркелу 
жүйесі

система ограничений - шектеулер жүйесі
система огра ничения колебаний валютных курсов в 
допустимых пределах - валюта ба ғам да ры ның рұқ-
сат етілген шектегі ауыт қуын шектеу жүйесі

система одновременных проводок по чековым сче-
там - чек шоттары бойынша бір жолғы өткізбелер 
(жазбалар) 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
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система оперативной связи клиентов с бро керами 
в торговом зале Американ ской фондовой биржи 
- Американ қор бир жа сы ның сауда құжырасында 
клиент  тер дің брокерлермен жедел байланысы жүйесі

система операционная - операциялық жүйе
система определения резервов по суверенным дол-
гам - егеменді борыштар бойынша сақтық қорларды 
айқындау жүйесі 

система оплаты труда - еңбекке ақы төлеу жүйесі, 
еңбекақы жүйесі

система, основанная на нескольких резервных ва-
лютах - бірнеше сақтық қор валютасына негізделген 
жүйе

система ответственности - жауапкершілік жүйесі
система открытых торгов - ашық сауда-сат тық жүйесі
система отчетности - есеп-қисап жүйесі
система оценки (оценочная) - бағалау жүйесі
система оцен ки качества активов - актив тер дің сапа-
сын бағалау жүйесі

система оценки потенциальных заемщиков - əлеует-
ті қарызгерлерді бағалау жүйесі

система оценочного расчета затрат - шығын дар ды 
бағалаушылық есептеу жүйесі

система параллельной валюты - қатарлас валюта 
жүйесі

система партий - топтамалар жүйесі
система партионной проверки - топтамалық тексеру 
жүйесі

система пенсионного обеспечения - зей нет ақы мен 
қамсыздандыру жүйесі

система передачи данных - деректерді табыс тау 
жүйесі

система передачи информации - ақпарат табыстау 
жүйесі

система пере вода денег путем машинного считы-
вания телеграфных сообщений - телеграфтық 
хабарламаларды машиналық есептеу жолымен ақша 
аудару жүйесі

система передачи подтверждения учреждениям-
вкладчикам - салымшы мекемелердің қуаттамасын 
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 повтор ной покупки облигаций - облигация-
ларды қайталап сатып алу жүйесі

система подачи заказов - тапсырыстар беру жүйесі
система позаказного учета затрат - шығын ның тап-
сы рыстық есебінің жүйесі

система полного учета затрат - шығынды то лық есеп-
ке алу жүйесі

система поощрений - көтермелеу жүйесі
система почтовых жи росчетов - 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 преференци альных ссуд - пұрсатты несие 
жүйесі (басқа тұлғаның кепілдіксіз несиеге қабілеті 
жоғары тұлғаларға)

система преференций - пұрсаттылықтар жүйесі
система принципов налогообложения - са лық салу 
қағидатының жүйесі

система приоритетов - басымдықтар жүйесі
система проверки и сортировки депозитов - депозит-
терді тексеру жəне сұрыптау жүйесі

система проверки кредитоспособности - несиеге қа-
бі леттілікті тексеру жүйесі (кредит кар точ ка ла ры-
ның көмегімен)

система программирования - бағдарламалау жүйесі
система программная - бағдарлама жүйесі
система прогрессивного комиссионного вознаграж-
дения - үдемелі комиссиялық сый ақы жүйесі

система продажи в рассрочку - мəулеттік сату жүйесі
система проектирования - жобалау жүйесі
система продажи и обратной покупки - сату жəне 
кері сатып алу жүйесі

система пролонгирован ного кредитования МВФ - 
ХВҚ-ның ұзартылған (ұлас ты рыл ған) несиелендіру 
жүйесі

система процентных ста вок - пайыздық мөл шер ле ме-
лер жүйесі

система прямого де бета - тікелей дебет жүйесі
система прямого перечис ления заработной платы - 
жалақыны тікелей аудару жүйесі

система равновесия - тепе-тендік жүйесі
система различных валют - түрлі валюталар жүйесі
си стема разработки рыночной страте гии - нарықтық 
стратегияны əзірлеу жүйесі

система раннего предупреждения - ертерек ескерту 
жүйесі, ертерек алдын алу жүйесі

система раннего предупреждения о проблемах 
банков - банктердің проблемалары туралы ертерек 
ескерту жүйесі

система распределения - бөлу жүйесі
система расчетов (расчетная) - есеп айырысу жүйесі
Система расширенно го финансирования - Ке ңей-
тіл ген қаржыландыру жүйесі (Ха лық ара лық валюта 
қорында)

система регистрации (регистрационная) - тіркеу 
жүйесі

система регистрации сделок с акциями путем за-
писи в регистре компании без использования сер-
тификатов - компанияның сертификаттарды пайда-
ланбай тіркелімде жазба жазу жолымен акциялармен 
жасалатын мəмілелерді тіркеу жүйесі

система регистрирующая - тіркеуші жүйе
система регулирования затрат - шығынды реттеу 
жүйесі



796СИС-СИС

система регулиро вания цен - бағаны реттеу жүйесі
система регулируемая - реттелмелі жүйе
система резервная - сақтық қор жүйесі
система резервных требований на средства, заим-
ствованные за границей - шетелде қа рыз ға алынған 
қаражатқа қойылатын сақтық талаптар жүйесі

система рейтингов кредитоспособности - кредитке 
қабілеттілік рейтингілері жүйесі

система рей тингов объективного типа - объективті 
тұрпаттағы рейтингілер жүйесі

система рей тингов субъективного типа - субъективті 
тұрпаттағы рейтингілер жүйесі

система рейтинговая - рейтингілік жүйе
система рейтинговых оценок - рейтингілік бағалау 
жүйесі

система рефинансирования - қайта қаржы лан дыру 
жүйесі

система ручной обработки клиринговых за четов - 
клирингілік есепке алуды қолдан өңдеу жүйесі

система рынка государственных краткосрочных 
бескупонных облигаций - мем ле кет тік қысқа 
мерзімді купонсыз облигациялар нарығының жүйесі

система рыночная - нарықтық жүйе, базарлық жүйе
система рычагов - иінтіректер жүйесі, тұт қа лар 
жүйесі

система самостоя тельных банков - дербес банктер 
жүйесі

система сберегательных банков - жинақ банк те рі 
жүйесі

система сберегательных учреждений - жинақ меке-
мелер жүйесі

система сбора данных - деректер жинау жүйесі
система сбыта - өткізім жүйесі
система сверки платежных документов - тө лем 
құжаттарын салыстырып тексеру жүйесі

система сверки платежных документов - тө лем 
құжаттарын салыстырып тексеру жүйесі

система связи - байланыс жүйесі
система связи Федеральной резерв ной сис те мы - 
Федералдық сақтық қор жүйесінің байланыс жүйесі 
(федералдық сақтық қор банктерінің кеңселерін, 
Федералдық сақ тық қор жүйесінің басқарушы ке-
ңес те рін, де по зит тік институттар мен Қа зы на шы-
лық ты біріктіреді)

система скидок - шегерімдер жүйесі
система сметных оценок - сметалық бағалау жүйесі
система снабжения - жабдықтау жүйесі
система сортировки и проверки чеков в кассах 
банков - банктер кассаларындағы чек тер ді сұрыптау 
жəне тексеру жүйесі

система сотовой связи - ұялы байланыс жүйесі 
система социальная - əлеуметтік жүйе
система социального обеспечения - əлеу мет тік 
қамсыздандыру жүйесі

система социального страхования - əлеу мет тік 
сақтандыру жүйесі

система социальной защиты - əлеуметтік қор ғау 
жүйесі

система социальных индикаторов - əлеу мет тік инди-
каторлар жүйесі

система социальных услуг - əлеуметтік қыз мет көрсе-
ту жүйесі

система специ альных депозитов - арнаулы депозит-
тер 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 - ста тис ти калық 
көрсеткіштер жүйесі

система “стенд-бай” / система “стэнд-бай” - “стенд-
бай” жүйесі / “стэнд-бай” жүйесі (кредит шартының 
талаптары, мұнда банк белгіленген мерзімге уағ да-
ла сыл ған соманы сақтық қорға жинайды, ал клиент 
оны кредитті қажетсінуіне қарай толық не ішінара 
пайдаланады)

система скоринга - скоринг жүйесі (клиент тер тура-
лы ақпарат жүргізу жəне кре дит тік тə уе кел дік тер-
ді есептеу жүйесі)

система страхо вания кредитов - кредиттерді сақ тан-
дыру жүйесі

система страхового возмещения - сақ тан ды ру дың ор-
нын толтыру жүйесі

система страхового обеспечения - сақ тан ды ру ды 
қамсыздандыру жүйесі

система счетов - шоттар жүйесі
си стема счетов по ценным бумагам в Амс тер даме 

- Амстердамдағы бағалы қағаздар бо йынша шоттар 
жүйесі

система таможенная - кеден жүйесі, кедендік жүйе
система тарифов (тарифная) - тарифтер жүйе сі, 
тарифтік жүйе

система текущего контроля - ағымдық бақы лау жүйесі
система телекоммуникаций - телекоммуникациялар 
жүйесі

система “телерейт” - “телерейт” жүйесі (қар жы ақпа-
ра тын беру жүйесі)

система телефонной связи - телефон байланысы 
жүйесі

система терминалов для производства платежей в 
местах совершения покупок - сатып алынатын жер-
лерде төлем төлеуге ар нал ған терминалдар жүйесі

система торговли - сауда жүйесі
система торговли акциями без права на дивиденд 
или проценты - акциялармен дивидендке немесе 
пайыздарға құқықсыз сауда жасау жүйесі

си стема торговли акциями компаний США в Ам-
стердаме - Амстердамдағы АҚШ ком па ния ла рының 
акцияларымен сауда жасау жүйесі

система торговли оп ределенными ценными бума-
гами в конкретном месте торгового зала биржи 
- бир жа ның сауда құжырасының нақты бір жерінде 
ба ға лы қағаздармен сауда жасау жүйесі
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система торговли ценными бумагами - ба ға лы қағаз-
дармен сауда жасау жүйесі

система торговых преференций - сауда пұр сат ты лық-
та ры жүйесі

система транзитных кодов - транзиттік кодтар жүйесі
система транспортировки - тасымал жүйесі
система транспортная - көлік жүйесі
система тройственного над зора за фондовым рын-
ком - қор нарығың үш жақты қадағалау жүйесі 
(Ұлыбритания)

система удаленного электронного банковского об-
служивания - алыстан электрон дық банк қызметін 
көрсету жүйесі

система управления - басқару жүйесі
система управления базами данных - деректер қорын 
басқару жүйесі

система управления денежными средствами - ақша-
лай қаражатты басқару жүйесі

система управления экономикой - экономиканы 
басқару жүйесі

система условного на числения - шартты түр де есеп-
теу жүйесі

система участия - қатысу жүйесі (бір кор по ра ция ның 
екінші корпорация акцияларын иеленуі)

система участия в прибылях - пайдаға қа ты су жүйесі
система участия в прибылях путем выпуска акций - 
акциялар шығару арқылы пайдаға қатысу жүйесі

система участия в торгах - сауда-саттыққа қатысу 
жүйесі

система учета - есептеу жүйесі
система учета издержек - шығынды есептеу жүйесі
система учета мелких денежных расходов - ұсақ 
ақша лай шығысты 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 мөлшерле мелері 
жүйесі

система фермерских займов - фермерлік қа рыз дар 
жүйесі 

система фик сированного валютного курса - 
тиянақталған валюта бағамы жүйесі

система финансирования буферных запасов - ара лық 
босалқы қорларды қаржыландыру жүйесі (Халық ара-
лық валюта жүйесінде)

система финансовая - қаржы жүйесі
система финансового поощрения - қаржылай көтер-
ме леу жүйесі

Система финансового права - Қаржы құқығы жүйесі
система финансовых показателей - қаржы көр  сет-
кіш те рі нің жүйесі

система фискальная - қазыналық жүйе
система фондо вых индексов курсов, публикуемых 
газетой “Файнэншел тайме” - “Файнэншел тайме” 
газеті жариялайтын ба ғам дар дың қор индекстері 
жүйесі 

система фондовых оп ционов - қор опциондары 
жүйесі

система фрак ционных резервов банка - банк тің 
фракциялық сақтық қорлар жүйесі

система хавала - хауала жүйесі (ақшалай қа ра жат ты 
электронды поштамен, факспен немесе телефон ша-
лып хабарлау жолымен ау да руға негізделген жүйе)

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 - орталықтанды рылған 
жүйе

система централизованного учета - орталық тан ды-
рылған есеп жүйесі

система “центров прибыли” - “пайда орта лық тары” 
жүйесі

система частичных резервов банка - банктің ішінара 
сақтық қорлар жүйесі

система чеканки - шекіме жүйесі
система широкого оповеще ния - кең хабар тарату 
жүйесі

система экономическая - экономикалық жүйе 
(экономиканың жəне оның бай ла ныс та ры ның мем-
ле кет тік құрылымы тəсілі, ел оны пайдаланып, 
ресурстар, халықтың жұ мыс пен қамтылуы, ақша 
айналысы мəселелерін шешеді, олардың шешілуін 
белгілі бір əлеу мет тік-экономикалық мақсаттарға 
ба ғын ды ра ды)

система экспертная - сарап жүйесі
система электронного голосования - электронды да-
уыс беру жүйесі

система электронного перевода заранее авторизо-
ванных платежей - күні бұрын ав тор лан ды рыл ған 
төлемдердің электрондық аударым жүйесі

система электронной связи “Бэнк Уайр” - “Бэнк 
Уайр” электронды байланыс жүйесі (АҚШ-тың ком-
мер циялық банктеріне тиесілі)

система электронной связи между банками “Бэнку-
эйр” - “Бэнкуэйр” банктері ара сын да ғы электронды 
байланыс жүйесі 

система электрон ной связи Федеральной резерв-
ной систе мы - Федералдық сақтық қор жүйесінің 
электрондық байланыс жүйесі

система электронной связи Федеральных резерв-
ных банков - Федералдық сақтық қор банктерінің 
электронды байланыс жүйесі 

система электронных платежей - электронды төлем-
дер жүйесі

система электронных расчетов “Данкард” - “Дан-
кард” электрондық есеп айырысу жүйесі

система эмиссионная - эмиссиялық жүйе
система “Юроклир” - “Юроклир” жүйесі (еурооблига-
циялар бойынша есеп айырысатын екі есеп айырысу 
палатасының бірі) 
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систематизация - жүйелеу
систематизация документации - құжат та ма ны жүйелеу
систематизирование - жүйелеу
систематическая бухгалтерская запись - жүйелі 
бухгалтерлік жазба

систематический риск - жүйелі тəуекел, үз дік сіз 
тəуекел (қатер)

системы идентификации продукта - өнімді бірегей-
лен діру (сəйкестендіру) жүйесі

сити - сити (Лондонның қаржы ауданы əрі іскерлік 
бөлігі)

ситуация в мире в области иностран ной валюты 
- əлемдегі шетел валютасы са ла сын да ғы жағдай 
(ахуал)

ситуация во фьючерс ной торговле, когда цены на 
более дальние сроки ниже, чем на более близкие - 
неғұрлым алысырақ мер зім де гі баға неғұрлым жа қы-
ны рақ мерзімдегі ба ға дан төмен болатын фьючерстік 
сау да да ғы жағдай

ситуация для инвестора с портфелем обесцениваю-
щихся акций и короткой позицией по облига циям 
при росте их цен - инвестор үшін акциялар қор жы-
ны құнсызданатын жəне облигациялардың бағасы 
өсуі кезінде олар бойынша жайғасым қысқа болатын 
жағдай

ситуация, когда возможности дилера продать или 
купить иностранную ва люту полностью исчерпа-
ны - дилердің шетел валютасын сату немесе сатып 
алу мүм кін дік те рі толық сарқылатын жағдай

ситуация, когда за короткое время цена дважды 
достигает пика, а затем возвращается на более 
низкий уровень - баға қысқа уа қытта екі қайтара 
шыр қау шегіне жететін, сонан соң неғұрлым төмен 
дең гей ге қайтып оралатын жағдай

ситуация, когда за корот кое время цена дважды 
опускалась до низкого уровня, а затем снова по-
вышалась - баға қысқа уа қыт та екі қайтара төмен 
дең гей түсетін, сонан соң қайтадан жоғарылайтын 
жағдай

ситуация, когда инвестор не может продать ценные 
бумаги - инвестор бағалы қа ғаз дар ды сата алмайтын 
жағдай

ситуация, когда индиви дуальный инвестиционный 
портфель растет в цене больше или падает мень-
ше, чем в среднем весь рынок - жеке ин вес ти ция-
лық қоржын ба ға да орта есеппен бүкіл нарықтағы дан 
кө бі рек өсетін немесе аз құлдырайтын жағдай

ситуация, когда курс ценной бумаги считается 
слишком низким вследствие больших продаж - ба-
ға лы қағаздың бағамы көп сатылу салдарынан тым 
тө мен деп есеп те ле тін жағдай

ситуация, когда курсы валют или ценных бумаг 
растут вследствие больших объемов покупок, соз-
давая неустойчивый рынок - ва лю та лар дың немесе 
ба ға лы қағаздардың ба ға мы сатып алудың көлемі көп 
болуы салдарынан орнықсыз нарық жасап, өсетін 
жағдай

ситуация, когда покупате ли ценных бумаг, играю-
щие на понижение, вынуждены покупать ак ции 
по высокому курсу из опасения еще большего его 
роста - бағалы қа ғаз дар ды төмендеуге ойнайтын са-
тып алушылар акцияларды бағамның əлі де өсуінен 
қа уіп те ніп жоғары бағаммен сатып алуға мəж бүр 
болатын жағдай

ситуация, когда покупатель не настаивает на по-
ставке ценных бумаг, имеющих незначительный 
ры ночный оборот, в нормальный рас четный день 
- сатып алушы елеусіз нарықтық айналымға түскен 
бағалы қағаздарды қалыпты есеп айырысу күні 
жеткізуді талап етпейтін жағдай

ситуация, когда покупатель новых акций не несет 
ответственно сти в случае неоплаты ценных бумаг 
- жаңа акцияларды сатып алушыға ба ға лы қа ғаз дар-
дың ақы сын тө лемеген жағдайда жауап кер ші лік жүк-
тел мей тін жағдай

ситуация, когда разница в до ходности муниципаль-
ных облигаций на различные сроки невелика 
- му ни ципалдық об ли га ция лар дың түрлі мерзімдегі 
та  быс  ты  лы ғын да айыр машылық көп болмайтын 
жағдай

ситуация, когда рас ходы по привлечению 
дополнитель ных заемных средств превышают до-
ходы от этой операции - қосымша қарыз қаражатын 
тар туға жұмсалатын шы ғыс осы операциядан алына-
тын табыстан асып түсетін жағдай

ситуация, когда рейтинги двух ведущих агентств 
США резко расхо дятся - АҚШ-тың жетекші екі 
агенттігінің рейтингілері күрт алшақтайтын жағдай

ситуация, когда участ ники рынка не могут его по-
кинуть, а другие банки не хотят выходить на 
рынок - нарыққа қатысушылар оны тастап кете ал-
майтын, басқа банктер на рық қа шыққысы келмейтін 
жағдай

ситуация на бирже, когда два члена одновременно 
от вечают на предложение купить или продать 
ценные бумаги - биржада бағалы қағаздарды сатып 
алу немесе сату жө нін де гі ұсынысқа бір мезгілде екі 
мүше жауап қайтаратын жағдай

ситуация на бирже, когда невозможно купить 
опреде ленные фьючерсные контракты из-за лик-
видации позиций и ограничен ного предложения 
- биржада жай ға сым ның жойылуы жəне ұсыныстың 
шек теу лі болуы себепті белгілі бір фьючерс тік ке лі-
сім шарт тарды сатып алу мүмкін болмайтын жағдай

ситуация на валют ном рынке - валюта на ры ғын дағы 
жағдай

ситуация на Лондонской фондо вой бирже, когда 
брокер может ку пить ценную бумагу по той же 
цене, по которой ему предлагают ее про дать - Лон-
дон қор биржасында брокер бағалы қағазды өзіне 
сатушы ұсынған ба ға мен сатып ала алатын жағдай

ситуация на рынке, когда после самого низко-
го уровня цен возобновилась повышательная 
тенден ция - нарықта бағаның ең тө мен деңгейінен 
кейін жоғарылату үрдісі жа ңар тыл ған жағдай
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ситуация на рынке, когда цена прошла уровень 
поддер жки и начинает падать - на рық та баға қол-
дау деңгейінен өтіп, құлдырай бастайтын жағдай

ситуация на фондовом рынке, когда цены изменя-
ются в уз ких пределах - қор на ры ғын да баға тар 
шекте өзгеретін жағдай

ситуация, при которой соотношение цены ис-
полнения оп циона и рыночной цены делает не-
выгодным исполнение опциона - опционның орын-
далуы бағасы мен на рық тық бағаның ара қатынасы 
опционның орындалуын тиімсіз ететін жағдай

ситуация рисковая - тəуекелдік жағдайы, қа уіп-қатер 
жағдайы

СИФ - СИФ (экспорт-импорт операциясының құнын-
да сақтандыру жəне мағлұмдамада көрсетілген жө-
нел ту бекетінен алу бекетіне дейінгі шығыны қам-
ты ла ды дегенді көр се те тін қысқарту)

сифе - сифе (келісілген баға)
сифси - сифси (келісілген баға, мұнда та уар дың баға-
сы, сақтандыру, кірепұл, шығыс жəне век сель дер дің 
ақысын төлеу кезінде банк өндіріп алатын пайыз 
қамтылады)

сказочный капитал - ертегі капитал, ер те гі де гі дей 
капитал (толық серіктестікке немесе сенімгерлік 
серіктестікке қа ты су шы лар дың кəсіпкерлік қыз-
мет ті жүзеге асыру үшін сал  ған салымдарының 
жиынтығы)

скалпинг - скалпинг (алып-сатарлық түрі: бағаның 
шекті түрде аз ауытқуына ойнау)

скальп - скальп, бас терісі (биржада бағаның ауыт-
қуын күйттейтін алып-сатарлық мəміле)

скальпер - скальпер, қандауыршы (бағаның өте қысқа 
мерзімде ауытқуынан жал дап тық жасап пайда та-
бушы биржа мүшесі)

Cкандинавский валютный союз - Скандинавия валю-
та одағы

Cкандинавский монетный союз - Скандинавия ақша 
одағы

СКАУТ - СКАУТ (саудаға қатысудың ортақ валюта-
лық опционы дегенді білдіретін қыс қарған сөз)

скачок валютного курса - валюта бағамының кенет 
өзгеруі 

скачок инфляции (инфляционный) - инфля ция ның 
кенет өзгеруі 

скачок цен - бағаның секіруі
“скачущий” валютный контроль - “се кір ме лі” валю-
талық бақылау (бір жүйеден немесе бір елден екінші 
жүйеге немесе елге)

СКВ (свободно конвертируемая валюта) - ЕАВ (еркін 
айырбасталымды валюта)

сквиз кредитный - несие сквизі (кредит алу қиын дай-
тын жəне пайыздық мөлшерлеме жоғары мөлшерде 
болатын экономикалық жағдай)

сквиз ценовой - баға сквизі (бағаның бə се ке лес тер -
дің жойылуына жеткізетін, бі рақ картельге қа-
ты су шы лар үшін опе ра ция лар дың табыстылығын 
сақ тай тын ең төмен деңгейіне дейінгі картельдік 
тө мендеуі) 

скейт - скейт (делдалдардың өздері күні бұ рын бұ қа ра-
лық ақпарат құралдарында жа рия ла ған ак ция лар-
дың бағасын белгілеуден бас тартуы)

скейтинг - скейтинг (дилердің баға бел гі ле ні мі нен ойда 
жоқта бас тартуы)

скидка - шегерім, кеміту, жеңілдік (1. та уар дың мə мі-
ле де көрсетілген базистік бағасын азайту мөл ше рін 
айқындайтын мəміле шарты; 2. сақ тан ды ру шы ның 
қайсыбір мақ  сат  пен сақтандыру сый лық ақы сы ның 
со ма сын төмендетуі; 3. несие беруде: қа рыз гер-
ге төлем мерзімі басталмас тан бұ  рын қарызды 
тө ле ген жағдайда бе рі ле тін па йыз; 4. тұтыну 
мар ке тин гін де: тұ ты ну шы ға сатып алу аяқ тал ған-
нан кейін сатып алуды ынталандыру мақ са ты мен 
төленетін тө лем)

скидка “сконто” - “сконто” шегерімі (қолма-қол ақша-
лай төлеу үшін немесе төлемді ке лі сім шартта 
бел  гі ленген мерзімнен бұрын тө легені үшін бағадан 
жасалатын шегерім)

скидка бонусная - бонустық шегерім
скидка брокерская - делдалдық шегерім, дел далдың 
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 бұ рын 
төлегені үшін шегерім

скидка за досрочную уплату по векселю или счету 
- вексель немесе шот бойынша мер зі мі нен бұрын 
төлегені үшін шегерім

скидка за наличный платеж - қолма-қол тө лем үшін 
шегерім

скидка за на личный расчет - қолма-қол ақ ша ға есеп 
айырысу үшін шегерім

скидка за платеж наличными - қолма-қол тө лем үшін 
шегерім

скидка зачетная - есепке алу шегерімі
скидка на возможные потери от кредитов - несиеден 
болатын ықтимал шығасыға ар нал ған шегерім 

скидка на новый выпуск - жаңа шығары лым ға 
шегерім

скидка на перепродажу - алып-сатуға арнал ған 
шегерім

скидка на покупки - сатып алуға шегерім
скидка на продажи - сатуға шегерім
скидка на списание - есептен шығаруға ар нал ған 
шегерім

скидка на сумму неуплаченного налога - тө ленбеген 
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
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скидка по сравнению с котировкой товара на бо-
лее близкие сроки - тауардың бағасын белгілеумен 
салыстырғанда неғұрлым жақын мерзімге шегерім

скидка поощрительная - көтермелеу шегерімі
скидка при пролонгации сделки - мəмілені ұзарту 
кезіндегі шегерім

скидка прогрессивная - үдемелі шегерім
скидка против но минала при выпуске акций - ак-
циялар шығару кезінде атаулы құнға қар сы шегерім

скидка против но минала при сделке с ценными 
бума гами - бағалы қағаздармен жасалатын мəміле 
кезінде атаулы құнға қарсы шегерім

скидка реинвестиционная - кері инвестиция лық 
шегерім

скидка розничная - бөлшек сауда шегерімі
скидка розничным торгов цам с установленных 
розничных цен - бөлшек сауда сау да гер ле рі не 
белгіленген бөлшек сауда ба ға сы нан шегерім

скидка с задолженности - берешектен шегерім
скидка с курса при сделках на срок - мер зім дік 
мəмілелер кезінде бағамнан шегерім (биржада)

скидка с наличного курса - қолма-қол ақша ба ға мы-
нан шегерім

скидка с налога - салықтан шегерім
скидка с обуслов ленного курса - уағ да ла сыл ған 
бағамнан шегерім

скидка с первоначальной цены - бастапқы ба ғасынан 
шегерім

скидка с платежей - төлемнен шегерім
скидка с подоходного налога - табыс са лы ғы нан 
шегерім

скидка с процента по закладной - ке піл са лым бо-
йынша пайыздан шегерім

скидка с процента по закладной у источника - ба-
стау көздегі кепілпұл бойынша пайыздан шегерім

скидка с суммы пла тежа по кредитной карточке в 
пользу ее эмитента - несие карточкасы бойынша 
төлем сомасынан оның шы ға ру шы сы ның пайдасына 
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 в зависимости от количества товара - 
тауардың санына байланысты ба ға дан шегерім

скидка с цены в случае по купки определенного 
количества то вара - тауардың белгілі бір көлемін 
сатып алған жағдайда бағадан ше ге рім

скидка с цены за количество - саны үшін ба ға дан 
шегерім

скидка с цены за платеж наличными - қол ма-қол 
төлем үшін бағадан шегерім

скидка с цены при покупке за наличные - қол ма-қол 
ақшаға сатып алғанда бағадан шегерім

скидка сбытовая - өткізім шегерімі
скидка “сконто” - “сконто” шегерімі (қолма-қол ақша-
лай төлеу үшін немесе төлемді ке лі сімшартта 

бел гі лен ген мерзімнен бұрын тө легені үшін бағадан 
жасалатын шегерім)

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 пос реднику - сауда делдалына 
шегерім

скидка форвардная - форвардтық шегерім
скидка ценовая - баға шегерімі
склад бондовый - кепілзаттық қойма, кепілзат 
қоймасы

складирование акций - акцияларды жинақтау
складирование свопов - своптарды жинау
складирование” - “жинақтау” (кепілпұлдарды ком мер-
ция лық банкіге қысқа мерзімді кре дит  тер  ді қамта-
ма сыз ету ретінде табыс тау)

складская квитанция - қойма қиыбы, қойма түбіртегі
складское свидетельство - қойма куəлігі
складской варрант - қойма сендірмесі, қой ма лық сен-
дірме (кепілдік)

складывать - жинақтау, қосу
склонность к инвестированию - инвести ция лауға 
бейімділік

склонность к получению долгосрочных кре ди тов - 
ұзақ мерзімді кредит алуға бе йім ді лік

склонность к по лучению кредитов - кредит алуға 
бейімділік

склонность к потреблению - тұтынуға бейім ділік
склонность к сбережению - үнемдеуге бе йім ді лік, 
жинақ ақшаға бейімділік

склонный к инфляции - инфляцияға бейім
скользящая контрактная цена - сырғымалы келісім-
шарт бағасы

скользящая ставка комиссионного воз на граж де ния 
- комиссиялық сыйақының сыр ғы ма лы мөлшерлемесі

скользящая фиксация ва лютного курса - валюта 
бағамының сырғымалы тиянақтамасы

скользящая цена - сырғымалы баға
скользящая шкала - сырғымалы шəкіл
скользящий бюджет - сырғымалы бюджет
скользящий график - сырғымалы кесте
скользящий график работы - жұмыстың сыр ғы малы 
кестесі 

скользящий календарный план - сырғымалы күнтіз -
бе лік жоспар

скользящий норматив - сырғымалы норматив, өзгер-
ме лі норматив

скользящий паритет - сырғымалы бара-барлық
скользящий расчет - сырғымалы есеп, сыр ғы ма лы 
есеп айырысу

скользящий средний показатель - сыр ғы ма лы орта-
ша көрсеткіш
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скоринг - скоринг (тəуекелдіктерді бағалау жəне 
оларды нақты қарызгер кредит бо йын ша төлемнің 
мерзімін өткізіп алу ық ти мал ды ғы қандай деген 
болжал не гі зін де тə уе кел діктерді басқару əдісі, яғни 
қа рыз гер дің кредитке қабілеттілігін ба ға лау дың 
статистикалық əдісі)

скоринг банка - банк скорингі (қарызгердің кредит 
төлеуге қабілетін бағалауға не гіз дел ген кредит беру 
туралы банктің шешімі)

скорость заключения сделок - мəміле жасасу жыл-
дамдығы

скорость изменения цен - бағаның өзгеру жыл дам-
дығы

скорость изнашивания - тозу жылдамдығы
скорость обора чиваемости депозитов - депозиттер 
айналымдылығының жылдамдығы

скорость оборота - айналым жылдамдығы (ұйым 
активі бөлігінің бір жылдағы ай на лы мы ның саны)

скорость оборота акций - акциялар айна лы мы ның 
жылдамдығы

скорость оборота денег - ақша айналымының 
жылдамдығы

скорость оборота капитала - капитал айна лы мының 
жылдамдығы

скорость оборота оборотных средств - айналым 
қаражаты айналымының жылдамдығы

скорость обращения - айналыс жылдамдығы
скорость обращения денег - ақша ай на  лы сы ның жыл-
дам дығы (1. ақша белгілерінің айналыс қа ра жа ты 
міндетін тікелей орындауы ке зін дегі қозғалысының 
қарқындылығы; 2. атаулы ұлттық өнімнің ай на лыс-
та ғы ақша көлеміне қатынасы)

скорость обращения де нег в определенном секторе 
эконо мики - экономиканың белгілі бір секторындағы 
ақша айналысының жылдамдығы

скорость обраще ния денег в потребительском обо-
роте - тұтынушылық айналымдағы ақша ай на лы сы-
ның жылдамдығы

скорость обращения денег в сделках - мə мі ле лер де гі 
ақша айналысының жылдамдығы

скорость обращения доходов - кіріс айналы сы ның 
жылдамдығы

скорость обращения наличных денег - қол ма-қол 
ақша айналысының жылдамдығы

скорость передачи данных - деректерді беру жыл дам-
дығы

скорректированная денежная база - түзету енгізілген 
ақша базасы

скорректирован ная кассовая наличность - түзе тіл-
ген кассалық қолма-қол ақша

скорректирован ная кассовая наличность банка - 
банктің түзетілген кассалық қолма-қол ақшасы

скорректированная приведенная стоимость проек-
та - жобаның түзетілген келтірінді құны

скорректированная ставка по депозитному серти-
фикату - депозиттік сертификат бойынша түзетілген 
мөлшерлеме

скорректированная стоимость - түзетілген құн
скорректированная цена - түзетілген баға
скорректированное брутто-имущество - тү зе  тілген 
жалпы мүлік

скорректированное дебетовое сальдо брокерской 
фирмы - делдалдық фирманың тү зе ту енгізілген 
дебеттік сальдосы

скорректированные “капитальные фонды” - тү зе-
тілген “күрделі қорлар”

скорректированные кредитные полномочия - тү зе-
тілген кредиттік өкілеттік

скорректированные кредиты - түзетілген кредиттер
скорректирован ные кредиты и инвестиции - түзе-
тілген кредиттер мен инвестициялар

скорректированный бюджет - түзетілген бюджет
скорректированный вклад до востребова ния - түзе-
тілген талап етілмелі салым

скорректированный проб ный баланс - түзе тілген 
сынама теңгерім

скорректированный размер дохода - та быс тың түзе-
тілген мөлшері

скорректированный располагаемый доход - иелік те-
гі түзетілген табыс

скрепа - бекіткі қолтаңба
скрепление печатью - мөрмен куəландыру
скрепление подписью - қол қойып беркіту
скрепление сделки - мəмілені беркіту
скрепленный подписями и печатями до кумент о 
передаче права собственности - меншік құқығын 
табыстау туралы қол қо йы лып, мөр басылған құжат

скреплять подписью - қол қойып беркіту
скреплять сделку, подтверждать сделку - мə мілені 
беркіту

скрининг - скрининг (медицинада, биохимия да, сон-
дай-ақ бизнесте қолданылатын арнаулы тексеру, 
зерттеу əдістерінің жалпы атауы) 

скрининг по принципам исламского финансиро-
вания и системы идентификации продукта - ис-
лам дық қаржыландыру жəне өнімді бірегейлендіру 
жүйесі жөніндегі скрининг

скрининговые системы - скринингілік жүйелер
скрип - скрип (жаңа акциялар сертификатын басы-
лып шықпастан бұрын алдын ала беру)

скрипофилия - скрипофилия (ескі облигациялар мен 
акция сертификаттарын жинау)

скрипс - скрипс (акцияларды иеленуге берілген уақыт-
ша сертификат)

скрытая безработица - бүркемелі жұмыс сыз дық
скрытая задолженность по налоговым платежам - 
салық төлемдері бойынша жасырын берешек

скрытая инфляция - жасырын инфляция
скрытая цена - жасырын баға
скрытая ценность ордера - ордердің жасырын құнды-
лығы

скрыто выплачиваемый платеж - жасырын төленетін 
төлем 
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скрыто выплачиваемый процент - жасырын төле не-
тін пайыз

скрытое бедственное финансовое положение - бүрке-
ме лі мүшкіл қаржы жағдайы

скрытое распределение прибыли - пайданы жасырын 
бөлу

скрытые запасы - жасырын босалқы қорлар
скрытые издержки - жасырын шығын, бүрке мелі 
шығын

скрытые резервы - жасырын сақтық қорлар
скрытые резервы в балансе - теңгерімдегі бүркемелі 
сақтық қорлар

“скрытые удобства” - “жасырын қолай лы лық”
скрытый налог - бүркемелі салық
скудность казны - қазынаның жұтаңдығы
скудность ресурсов - ресурстардың жұтаңдығы
скудо - скудо (итальянның гербілі қалқан бейнеленген 
алтын шақасы, ХІV-ХVІІІ ға сыр лар да қолданылған)

скупать - көтере сатып алу
скупать акции со спекулятивными целями - алып-
сатарлық мақсатпен акцияларды кө те ре сатып алу

скупать заем - қарызхатты көтере сатып алу
скупать по мере снижения курса - бағамның 
төмендеуіне қарай сатып алу

скупка - сатып алу, толайым сатып алу (1. белгілі бір 
компанияға өзінің қатысуын қамтамасыз ету үшін 
акцияларды дə йек ті лік пен, жасырын сатып алу; 
2. комиссиялық дүкеннің халықтан заттарды, та-
уарларды, бұйымдарды жаппай сатып алуы)

скупка акций - акцияларды толайым сатып алу
скупка акций по низко му курсу - акцияларды төмен 
бағам бойынша көтере сатып алу

скупка акций со спекулятивными целями - акция-
ларды алып-сатарлық мақсатпен сатып алу

скупка акций спекулян тами - алып-са тар лар дың ак-
цияларды көтере сатып алуы

скупка контрольных пакетов акций предприятий - 
кəсіпорындар акцияларының ба қы лау пакетін сатып 
алу

скупка корпорацией собственных акций - кор по ра-
ция ның меншікті акцияларын көтере сатып алуы

скупка корпорацией собственных акций для под-
держания их рыночной цены - кор по ра ция ның мен-
шік ті акцияларын олардың нарықтық бағасын қолдау 
үшін көтере сатып алуы

скупка крупного пакета акций сразу после откры-
тия биржи - биржа ашылғаннан кейін дереу акция-
лар дың ірі пакетін сатып алу

скупка прави тельством валюты своей страны для 
поддержания ее курса на междуна родном рынке - 
үкі меттің өз елінің валютасын халықаралық нарықта 
оның бағамын қол дау үшін сатып алуы

скупка собственных акций корпорацией - корпо ра-
ция ның өз акцияларын сатып алуы

скупка товара по спекуля тивным ценам - тауарды 
алып-сатарлық бағамен көтере сатып алу

скупка ценностей - құндылықтарды сатып алу

скупка ценных бумаг - бағалы қағаздарды сатып 
алу (ұқсас қаржы құралдарын екі немесе одан көп 
нарықтарда бір мезгілде не ғұр лым қолайлы сəтте 
сатып алу жəне сату)

скупка ценных бумаг на вторичном рынке с целью 
поднять их цены - қайталама нарықта бағалы қа ғаз-
дар ды олардың бағасын көтеру мақсатымен көтере 
сатып алу

скупщик акций - акцияларды көтере сатып алушы 
(компанияны бақылауды сатып алу мақ са тымен) 

скупщик акций компании с целью получения 
контрольно го пакета - бақылау пакетін алу мақ-
са ты мен компанияның акцияларын кө те ре сатып 
алушы

скэлпер - скэлпер (өз атынан немесе тапсырма бо-
йынша əрекет ететін, биржадағы нақ ты тауардың 
шағын топтамаларымен сауда-саттық жасайтын 
ұсақ маклер)

слабая активность - əлжуаз белсенділік
слабая валюта - əлсіз валюта 
слабо поставленная внутренняя система учета - 
есептің нашар қойылған ішкі жүйесі

слабость - əлжуаздық 
слабые позиции - əлжуаз жайғасым (қолында қол-
ма-қол ақшаның босалқы қоры жоқ биржашылар 
дегенді білдіретін термин)

слабый - əлжуаз (нарық туралы)
слабый неустойчивый банк - əлсіз, орнықсыз банк
“след” - “із” (белгілі бір бағалы қағазды нағыз иесін 
анықтау мақсатымен бір немесе бірнеше делдал 
арқылы сəйкестендіру)

следование в фарватере - сүрлеумен жүру, іле сіп оты-
ру, дағдылы ізбен жүру (нарықта үл кен үлесі жоқ 
шағын фирманың баға саясаты)

следование директивам - директиваларды бас шы лық-
қа алу

следование за порядком - тəртіпті қадағалау
следование закону - заңды ұстану
следование инструкциям - нұсқаулықтарды ұстану
следование примеру - үлгіге сай əрекет ету
следования указаниям - нұсқауларды орындау
“слепая запись” - “көзсіз жазба” (тек шоттар ту-
ралы жəне дебеттелетін немесе кре дит те ле тін 
сомалар туралы ғана ақ па рат беретін бухгалтерлік 
жазба)

слип - слип (биржалық практикада акцияға ілеспе 
құжат (сертификат), онда кейбір егжей-тегжей-
лер көрсетілген)

слипер - слипер (инвесторлар аз көңіл бө ле тін, бірақ 
айтарлықтай əлеуетті акциялар)

слиток - құйма
слиток драгметаллов - қымбат металдар құй масы 
слиток золота - алтын құйма, құйма алтын
слиток золота или серебра - алтын немесе күміс 
құйма

слиток золота или се ребра установленной пробы - 
белгіленген сынамадағы алтын немесе күміс құйма
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слиток серебра - күміс құйма, құйма күміс
сличение контрольное - бақылау мақсатында салыс-
тыру

сличительная ведомость - салыстыру тізім де месі
слишком высокий - тым жоғары (пайыздық 
мөлшерлеме туралы)

слияние - қосылу, қосылыс (екі немесе бір не ше заңи 
тұлғалардың қызметін тоқ та тып, өздерінің барлық 
құқықтары мен мін  дет те рін жаңадан құрылатын 
заңи тұл ға ға ерікті түрде табыстауы, яки екі не-
месе одан көп компанияның не мүдделерін бі рік ті ру 
арқылы не сатып алу арқылы не шо ғыр лан ды ру жо-
лымен бірігуі) 

слияние ак ционерного капитала - акцио нер лік 
капиталдың қосылуы

слияние банков - банктердің қосылуы
слияние банковского капитала с промышленным 

- банк капиталының өнеркəсіп капиталымен қосылуы 
слияние и поглощение - қосылу мен жұтылу
слияние интересов - мүдделердің қосылуы
слияние капитала - капиталдың қосылуы
слияние компаний - компаниялардың қосылуы
слияние не скольких банков - бірнеше банк тер дің 
қосылуы

слияние, расширяющее рынок - нарықты ке ңейтетін 
қосылу

слова просьбы - өтініш сөзі
слово чести - ар-намыс сөзі, байлаулы сөз, ізет білдіру 

(борышқордың өз борышын төлеуге да йын екендігін 
білдіретін халықаралық термин)

“сложение” - “қосу” (қазіргі кредитті қайта қар-
жы лан ды рудың жəне ескі кредиттің па йыз дық 
мөл шер лемесі мен ағымдағы на рық тық пайыздық 
мөл шер лемесінің ор та сын да ғы мөлшерлеме бойынша 
қо  сым  ша ақша жұмылдырудың қаржылық тетігі) 

сложная бухгалтерская проводка - күрделі 
бухгалтерлік өткізбе

сложная запись - күрделі жазба
сложная прогрессивная ставка - күрделі үде мелі 
мөлшерлеме

сложная процентная ставка - күрделі па йыз дық 
мөлшерлеме

сложная сделка - күрделі мəміле
сложная сделка с премией - сыйлықақылы күрделі 
мəміле

сложная скидка с цены - бағадан күрделі шегерім
сложные проценты - күрделі пайыздар
сложный валютный арбитраж - күрделі ва лю талық 
арбитраж

сложный залог - күрделі кепілзат (борышкерге тие-
сі лі бірнеше үймереттен не басқа да жылжымай-
тын мүлік объектілерінен құ ра ла тын ипотекалық 
кепілзат)

сложный обмен - күрделі айырбас
сложный процент - күрделі пайыз (пайыздарды қай-
та инвестициялау жолымен жалпы соманы еселеу 
мүмкіндігі)

сложный счет - күрделі шот
сложный таможенный тариф - күрделі кеден тарифі
служащий - қызметші (жұмысшылардан өз ге ше түр-
де əкімшілік-шаруашылық, бас қа ру шы лық атқа рым-
дарды орындайтын қыз мет кер санаты)

служащий административный - əкімшілік қыз мет-
шісі

служащий банка (банковский) - банк қыз мет шісі
служащий банка по экс пресс-услугам - банктің же-
дел қызметтер көрсету жөніндегі қызметшісі

служащий банка, занятый инвестиционными опе-
рациями - банктің инвестициялық операциялармен 
айналысатын қызметшісі

служащий банка, обслуживающий клиентов непо-
средственно в автомобиле - клиенттерге тікелей 
автомобильде қызмет көрсетуші қызметшісі

служащий банка, об служивающий пред прия тие - 
кəсіпорынға қызмет көрсетуші қыз мет ші сі

служащий банка, опо вещающий заемщиков о сро-
ках по гашения ссуды - банктің қа рыз гер лерге не-
сие ні өтеу мерзімі туралы хабарлайтын қызметшісі

служащий банка, осуществляющий выдачу кредита 
- банктің кредит беретін қызметшісі

служащий банка, от крывающий новые счета - 
банктің жаңа шоттар ашатын қызметшісі

служащий банка по экс пресс-услугам - банк тің же-
дел қызметтер көрсету жөніндегі қыз мет шісі

служащий биржи, регистрирующий заказы - биржа-
ның тапсырыстарды тіркейтін қыз мет ші сі

служащий брокер ской фирмы, получающий поло-
вину комиссионных по организованным им сдел-
кам - брокерлік фирманың өзі ұйым дас тырған мə-
мі ле лер бойынша ко мис сия лық алымның жартысын 
алатын қыз мет ші сі

служащий государственный - мемлекеттік қызметші
служащий из числа руководящего состава - басшы-
лық құрам қатарындағы қызметші

служащий канцелярский - кеңсе қызметшісі
служащий отдела кредитов банка - банк кре ди ті бөлі-
мінің қызметшісі

служащий руководящий - басшы қызметші
служащий сберега тельного банка - жинақ банк 
қызметшісі

служащий фондовой биржи - қор бир жа сы ның 
қызметшісі

служащий, принимающий на инкассо - ин кас со ға 
қабылдаушы қызметші

служба - қызмет (1. басқару буындарының, əдетте 
басқарудың кіші жүйесіне бі рік кен құрылымдық 
бө лім ш елердің жиын ты ғы; 2. белгілі бір атқарым 
бекітіліп бе ріл ген мемлекеттік басқару органы; 
3. мем ле кет тік қызметшінің өз міндеттерін орын-
дауы) 

служба аудиторская - аудиторлық қызмет
служба внут ренних доходов - ішкі кіріс қыз ме ті (АҚШ)
служба государственная - мемлекеттік қызмет
служба заказов - тапсырыстар қызметі
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служба инкас сирования некассовых долговых до-
кументов - кассалық емес бо рыш кер лік құжаттарды 
инкассолау қызметі

служба инспекционная - инспекциялық қызмет
служба информации о рыночных ценах - на рық тық 
баға туралы ақпарат қызметі

служба информационно-аналитическая - ақ па рат-
тық-талдау қызметі

служба информационно-справочная - ақ па рат тық-
анықтама қызметі

служба комплаенс банков - банктердің комплеанс 
қызметі 

служба консалтинговая - консалтингілік қызмет
служба контроля - бақылау қызметі
служба маркетинговая - маркетингілік қызмет
служба налоговая - салық қызметі
служба охраны банка - банктің күзет қызметі
служба охраны Президента - Президенттің күзет 
қызметі

служба технологическая - технологиялық қызмет
служба управления портфелем ценных бумаг - баға-
лы қағаздар қоржынын басқару қызметі

служба фискальная - қазыналық қызмет
служба экономическая - экономикалық қызмет
служба экономической информации - эконо микалық 
ақпарат қызметі

службы социальные - əлеуметтік қызмет
служебная записка - қызмет бабындағы жазба
служебная информация на рынке ценных бумаг - 
бағалы қағаздар нарығындағы қыз мет тік ақпарат

служебная тайна - қызмет бабындағы құпия, қыз мет-
тік құпия

служебный стаж - қызмет өтілі
служебный счет - қызметтік шот
служить залогом - кепіл болу
служить обеспечени ем - қамтамасыз ету
случай - жағдай; уақиға (азаматтық құ қық та: бо-
рыш қор мен несиегердің кінəсынсыз болған жəне 
мін деттемелерді орындауға те ріс əсерін тигізген 
мəн-жай)

случай несчастный - жазатайым уақиға
случай страховой - сақтандыру жағдайы, сақ тандыру 
уақиғасы

случай хеджирования - хеджерлеу уақиғасы 
(нарықтық хаттарда, бағалы қағаздарды зерттеу 
туралы хабарламаларда кез де се тін инвестицияны 
бағалауға қатысты бас тарту) 

“случайная” банкнота - “кездейсоқ” банкнот (бір 
долларлық купюра дегенді білдіретін жаргон сөз)

случайная прибыль - кездейсоқ пайда
случайность - кездейсоқтық
случайность вы игрыша - ұтыстың кез дей соқ тығы
случайные расходы - кездейсоқ шығыс
случайный доход - кездейсоқ табыс
случайный заработок - кездейсоқ табыс
случайный клиент банка - банктің кездейсоқ клиенті
случайный процесс - кездейсоқ үдеріс

случайный риск - кездейсоқ қатер
случайный убыток от продажи капитальных ак-
тивов - күрделі қаржы активтерін сатудан шеккен 
кездейсоқ залал

смарт-карта - смарт-карта (кіріктірмелі микропроцес-
соры бар пластикалық есеп айырысу карточкасы)

смежные права - сабақтас құқықтар
смена базового индекса - базалық индексті ауыстыру
сменность - ауысымдылық
смета - смета, жобақаржы, қаржы жоспары, жоспарлы 
қаражат (1. кəсіпорынның шы ғы сын қаржыландыру 
үшін ақшалай қа ра жат тың түсімі мен шығысының 
құ жат тал ған жоспары, яғни алдағы шығыс пен кі-
ріс ті есептеу құжаты, кəсіпорынның, ұйым ның, 
мекеменің шаруашылық қыз ме тін қаржыландыру 
үшін пайдаланылатын ақшалай қаражаттың 
түсуі мен жұм са луы ның бухгалтерлік жоспары; 
2. бюд жет тік құқықта: мекемені, ұйымды ұстауға 
көз дел ген қаражаттың көлемін, нысаналы ба ғы-
тын, тоқсандық бөлінуін айқындайтын қаржылық-
жоспарлық акт; 3. құрылыс объектісінің жоба бо-
йынша жалпы құны)

смета будущих наличных поступлений и платежей - 
болашақ қолма-қол түсімдер мен төлемдер сметасы

смета бюджетная - бюджет сметасы
смета бюджетного учреждения - бюджет мекемесінің 
сметасы

смета годовая - жылдық смета
смета денежных средств - ақшалай қаражат смета-
сы (қолма-қол ақша қозғалысын болжау, сату мен 
шығысты болжау қам ты ла тын қаржы жоспары)

смета доходов - кіріс сметасы
смета доходов и расходов - кіріс пен шығыс сметасы
смета затрат - шығын сметасы
смета инвесторская - инвесторлық смета
смета капиталовложе ний - күрделі жұм са лым 
сметасы

смета капитальных затрат - күрделі қаржы шығы ны-
ның 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 - смета лық-
бюджеттік қаржыландыру

сметное финансирование - сметалық қар жы лан дыру
сметно-финансовый расчет - сметалық-қар жы есеп 
айырысуы

сметные ассигнования - сметалық қа ра жат тан дыру
сметные нормы - сметалық мөлшер
сметный порядок финансирования - қар жы лан ды ру-
дың сметалық тəртібі
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сметный расчет - сметалық есеп айырысу
сметчик - сметашы (алдағы шығыс пен кірісті 
есептеу мен айналысушы)

смешанная банковская система - аралас банк жүйесі
смешанная бюджетная классификация - бюд жет тің 
аралас сыныптамасы

смешанная инвестиционная компания - аралас 
инвестициялық компания

смешанная форма собственности - меншіктің аралас 
нысаны, аралас меншік нысаны

смешанная экономика - аралас экономика (нарықтық 
экономика мен орталықтанған жоспарлы 
экономиканың ұштасуы)

смешанная процентная ставка - аралас па йыз дық 
мөлшерлеме

смешанное денежное обраще ние - аралас ақша айна-
лысы

смешанные акции - аралас акциялар
смешанные акционерные общества - аралас акцио-
нер лік қоғамдар

смешанные валютные курсы - аралас валю талық 
бағамдар

смешанные налоги - аралас салықтар
смешанные ценные бумаги - аралас бағалы қағаздар
смешанный банк - аралас банк (коммер ция лық банк-
пен жəне мемлекеттік қар жы ме ке ме сі мен бірге 
экспорттық қар жы лан ды ру ға берілген кредит)

смешанный брокерский счет - аралас дел дал дық шот
смешанный валютный рынок - аралас валюта 
нарығы

смешанный инве стиционный фонд - аралас инвес-
тициялық қор

смешан ный комплект облигаций и акций - облига-
циялар мен акциялардың аралас жи нақ та лымы

смешанный кредит - аралас кредит (ком мер ция лық 
банкпен жəне мемлекеттік қар жы мекемесімен 
бірге экспорттық қар жы лан ды ру ға берілген кредит) 

смешанный счет - аралас шот
смешанный счет у брокера - делдалдағы аралас шот
смешанный экспортный кредит - аралас экспорттық 
несие

смешение ценных бумаг клиента и брокера - клиент 
пен брокер бағалы қағаздарының араласуы

смитсоновское соглашение - Смитсон ке лі  сі  мі 
(доллардың девальвациялануы жəне қал  ған ва лю та-
лардың бағамын қайта қарау, 1971 ж.)

смягчать влияние инфляции - инфляцияның ықпа-
лын жұмсарту

смягчение - жұмсарту
смягчение влияния инфляции - инфля ция ның ықпа-
лын жұмсарту

смягчение конкуренции - бəсекені жұмсарту
смягчение ущерба - зиянды жұмсарту, зиянды 
бəсеңсіту

снабжать деньгами - ақшамен жабдықтау
снабжение деньгами - ақшамен жабдықтау 
снабжение информацией - ақпаратпен жаб дық тау

снабжение материальное - материалдық жаб дықтау
снабжение материально-техническое - ма те риалдық 
техникалық жабдықтау

снашивание основного капитала - негізгі ка  пи тал дың 
тозуы (экономикада барлық не гіз гі қорлардың құнын 
белгілі бір кезең ара лы ғын да жиынтықтап есептен 
шығару)

снашивание - тозу
снашиваться (амортизироваться) - тозу (амортиза-
циялану)

снежный ком - жұмбаз қар (жаргон сөз: 1. аларман-
сатармандардың делдалдарға атқарылатын бұй-
рық тарының көбеюі; 2. айлакерлікпен сату тəсілі, 
мұнда тауар сатып алушыға келесі сатылатын та-
уар ларды басқа əлеуетті сатып алушыларға тарату 
шартымен сатылады)

снижать активность на рынке - нарықтағы белсен ді-
лікті төмендету

снижать банков скую ставку - банк мөлшер ле месін 
төмендету

снижать официальную учетную ставку - ресми есеп-
тік мөлшерлемені төмендету

снижать официальную учетную ставку центрально-
го банка - орталық банктің ресми есептік мөл шер ле-
ме сін төмендету

снижать процент ную ставку - пайыздық мөл шер ле-
ме ні төмендету

снижать риск - тəуекелді (қатерді) азайту 
снижать содер жание драгоценного металла в моне-
тах - мəнеттің құрамындағы асыл металды азайту

снижать содержание металла в монетах - мə неттің 
құрамындағы металды азайту

снижать ставку комиссионного вознаграждения - 
комиссиялық сыйақының мөл шер ле ме сін төмендету

снижать ставку по ссуде - несие бойынша мөл шер ле-
ме ні төмендету

снижать ставку процента - пайыз мөл шер ле ме сін 
төмендету

снижать стандарт кредитоспособности - несиеге 
қабілеттілік стандартын төмендету

снижать учетную ставку банка - банктің есептік 
мөлшерлемесін төмендету

снижать цену - бағаны төмендету
снижаться - төмендетілу (баға туралы)
снижающаяся цена - төмендеу үстіндегі баға
снижающиеся вершины - аласарып келе жат қан шың 

(жаргон сөз: бағалы қағаздар ба ға сы ның төмендеу 
үрдісін көрсететін кесте)

снижающийся курс - төмендеу үстіндегі бағам
снижающийся уровень цен - бағаның төмен деме 
деңгейі

снижение - төмендеу
снижение активно сти на рынке - нарықта бел сен ді-
лік тің төмендеуі

снижение активно сти рынка - нарық бел сен ді лігінің 
төмендеуі
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снижение банковской ставки - банк мөл шер ле месін 
төмендету

снижение биржевого курса - биржа ба ға мы ның 
төмендеуі

снижение бремени - ауыртпалықты төмендету
снижение валют ного курса - валюта ба ға мы ның 
төмендеуі

снижение валютного пари тета доллара - доллардың 
валюталық бағамының тепе-теңдігінің төмендеуі

снижение долговой нагрузки для заемщиков банка 
- банк қарызгерлері үшін бо рыш қор лық жүктемені 
төмендету

снижение дохода - табыстың төмендеуі
снижение доходности - табыстылықтың тө мен деуі
снижение жизненного уровня - тұрмыс дең ге йінің 
төмендеуі

снижение задолженности - берешектің тө мен деуі
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 курса акций - акциялар бағамының 
төмендеуі

снижение курса, коррек тирующее предшествую-
щее чрезмер ное повышение - ал дың ғы шектен тыс 
жоғарылаушы бағамның тө мендеуі

снижение курсов на рынке - нарықта ба ғам ның 
төмендеуі

снижение курсов ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар 
бағамының төмендеуі

снижение курсо вой стоимости - бағамдық құн ның 
төмендеуі

снижение накладных расходов - үстеме шы ғысты 
төмендету

снижение налогов - салықтарды төмендету
снижение налогового бремени - салық ауырт па лығын 
төмендету

снижение обменного курса - айырбас бағамы ның 
төмендеуі

снижение общего уровня цен - бағаның жалпы дең ге-
йі нің төмендеуі

снижение официальной ставки дисконта - дис конт-
тың ресми мөлшерлемесінің тө мен деуі

снижение оценочной сто имости - бағалау құ ны ның 
төмендеуі

снижение платежеспособности - төлем тө леу ге қабі-
лет тіліктің төмеңдеуі

снижение покупной цены - сатып алу ба ға сы ның 
төмендеуі

снижение прибылей - пайданың төмендеуі
снижение прибыльности - пайдалылықтың төмендеуі
снижение процен тного дохода по облигациям - обли-
гациялар бойынша пайыздық та быс тың төмендеуі

снижение процентной ставки - пайыздық мөл шер ле-
ме нің төмендеуі

снижение процентной ставки при досрочном изъя-
тии вкла да - салым мерзімінен бұ рын алынғанда 
пайыздық мөлшерлеменің тө мен деуі

снижение размера провизии - мəжбүрлі шы ғын ның 
мөлшерін төмендету

снижение расходов - шығысты төмендету
снижение реальной заработной платы - нақ ты 
жалақының төмендеуі

снижение рентабельности - пайдалылықтың 
төмендеуі

снижение риска - тəуекелдікті азайту
снижение риска по гарантии размещения акций - 
акцияларды орналастыру кепілдігі бойынша қатердің 
төмендеуі

снижение рыночного курса - нарықтық ба ғам ның 
төмендеуі

снижение ры ночной стоимости - нарықтық құнның 
төмендеуі

снижение рыночных цен - нарықтық бағаны 
төмендету

снижение себестоимости - өзіндік құнның тө мендеуі
снижение спроса - сұраныстың төмендеуі
снижение ставки - мөлшерлемені төмендету
снижение ставки вознаграждения - сыйақы мөлшер-
ле месін төмендету

снижение ставки вознаграждения по займу - қарыз 
бойынша сыйақы мөлшерлемесін төмендету

снижение ставки пошлины - баждың мөлшерлемесін 
төмендету

снижение стоимости - құнның төмендеуі
снижение стоимости акций - акциялар құны ның 
төмендеуі

снижение стоимости доллара - доллар құны ның 
төмендеуі

снижение тарифа - тарифті төмендету
снижение тарифных ставок - тарифтік мөл шер лемені 
төмендету

снижение темпов роста инфляции - инфля ция ның 
өсу қарқынының төмендеуі

снижение уровня инфляции - инфляция дең ге йінің 
төмендеуі

снижение уровня прибыли - пайда деңгейінің 
төмендеуі

снижение уровня процентной ставки - па йыз дық 
мөлшерлеме деңгейінің төмендеуі

снижение уровня цен - баға деңгейінің тө мен деуі
снижение учетной ставки - есептік мөл шер ле ме нің 
төмендеуі

снижение фи нансовой стоимости - қаржы құ нының 
төмендеуі

снижение цен - бағаның төмендеуі
снижение цены акций - акциялар бағасының 
төмендеуі

снижение цены для сти мулирования торговли - сау-
даны ынталандыру үшін бағаны төмендету
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снижение эффективности - тиімділіктің тө мендеуі
сниженная цена - төмендетілген баға
снимать акции с котировки на бирже - ак ция ларды 
биржадағы баға белгіленімінен алу

снимать все деньги со счета - шоттан барлық ақшаны 
алу

снимать деньги - ақшаны алу
снимать деньги с де позита - депозиттен ақ ша ны алу
снимать деньги со счета - шоттан ақшаны алу
снимать ограничения на использование капитала - 
капиталды пайдалануға шектеуді алып тастау

снимать с продажи - сатудан алу
снимать со счета - шоттан алу
снова падать в цене - бағада тағы құлдырау
сноуболлинг - сноуболлинг (тоқтатым-ор дер лерді 
активтеу құлдыраушы не өр леу ші нарықта ба ға ға 
қысымды одан əрі тө мен де те тін не жо ға ры ла та-
тын үдеріс)

сношения - қатынас, байланыс
сношения внешнеэкономические - сыртқы эко но ми-
ка лық қатынастар 

сношения торговые - сауда қатынастары
снятие акций с котировки на бирже - акцияларды 
биржадағы баға белгіленімінен алу

снятие денег - ақша алу
снятие денег с депозита - депозиттен ақшаны алу 
снятие денег с почтовых жиросчетов - пош та лық жи-
рошоттардан ақша алу

снятие денег с правительствен ного счета в цен-
тральном банке - орталық банктегі үкі мет шотынан 
ақша алу

снятие денег с текущего счета - ағымдағы шоттан 
ақша алу

снятие денег со счета - шоттан ақша алу
снятие денег со счета без предварительного уведом-
ления - шоттан алдын ала хабарламай ақша алу

снятие денег со счета на личное потребление - шот-
тан жеке бастың тұтынуына ақша алу

снятие денег со счета по телефону - шоттан телефон 
арқылы ақша алу

снятие денег со счета с предварительным уведомле-
нием - шоттан ақшаны алдын ала хабарлай отырып 
алу

снятие денежных огра ничений - ақшаға шек теулерді 
алып тастау

снятие запрета - тыйымды алып тастау
снятие лимита - лимитті алып тастау
снятие ограничений на операции с иностранной 
валютой - шетел валютасымен жасалатын опе ра ция-
лар ға шектеулерді алып тастау

снятие ограничений на перемещение капи тала - 
капиталдың орын ауыстыруына шек теу лерді алып 
тастау

снятие огра ничений на платежи - төлемге шек теу-
лер ді алып тастау

снятие ответственности - жауапкершілікті алып 
тас тау

снятие пломбы - пломбаны алу
снятие предложения про давца - сатушының ұсы ны-
сын алып тастау

снятие с должности - қызметтен алып тастау
снятие с кредитования - несиелендіруден алып тастау
снятие с повестки дня - күн тəртібінен алып тастау
снятие с продажи - сатудан алу
снятие с себя ответственности - жауапкер ші лік ті 
өзінен алып тастау 

снятие с учета - есептен алу
снятие с учета по налогу на добавленную стоимость 

- қосылған құн салығы бойынша есептен шығару
снятие сливок - қаймағын қалқу (жаргон сөз: нарыққа 
жаңа тауар шығарылғанда қол да нылатын баға сая-
саты, мұнда сатып алушылар оны сатып алу үшін 
кез келген ба ға ны береді)

снятие со счета - шоттан алу
снятие условности с платежей - төлемдерден шарт ты-
лықты алып тастау

снятие эмбарго - эмбаргоны алып тастау, ты йым ды 
алып тастау

со сдачей и оплатой в конце месяца - айдың аяғында 
берілетін жəне төленетін

со скидкой - шегерімді
со снижа ющимися ценами - төмендейтін ба ға мен 

(нарық туралы)
со стабильной ценностью - құндылығы тұ рақ ты 

(бағалы қағаздар туралы)
соагент - ортақ агент, қосарлас агент, тете агент
“собака” - “ит” (жаргон сөз: 1. өсу қарқыны төмен, 
нарықтағы тауар үлесі төмен фирма; 2. жай век-
сель, өтімсіз вексель)

собачий товар - ит тауары (жаргон сөз: өтім сіз 
тауар)

собиратель депозитов - депозит жинаушы
собиратель сокровищ - қазына жинаушы
собирательно-распределительные счета - жинақтау-
бөлу шоттары

со бирать долги - борыштарды жинау
соблюдать конфиден циальность - құ пия лы лық ты 
сақтау

соблюдение - сақтау, сақталу
соблюдение государственной тайны - мем ле кет тік 
құпияны сақтау

соблюдение дисциплины - тəртіп сақтау
соблюдение договора - шартты сақтау
соблюдение закона - заңның сақталуы
соблюдение законности - заңдылықтың сақ талуы
соблюдение инструкции - нұсқаулықты сақтау
соблюдение интересов - мүдделерді сақтау 
соблюдение ин тересов клиента - клиенттің мүд де ле-
рін сақтау

соблюдение коммерческой тайны - ком мер ция лық 
құпияны сақтау

соблюдение конфиденциальности - құпия лы лықты 
сақтау
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соблюдение международных договоров - ха лық ара-
лық шарттардың сақталуы

соблюдение моратория - мораторийді сақтау
соблюдение общественного порядка - қоғам дық 
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 - бел гі лен ген 
тəртіпті сақтау

соблюдение формальности - ресмилікті сақтау
собрание акционе ров - акционерлер жи на лысы 
собрание биржевое - биржа жиналысы
собрание внеочередное - кезектен тыс жиналыс
собрание годовое - жылдық жиналыс
собрание ежегодное - жыл сайынғы жиналыс
собрание закрытое - жабық жиналыс
собрание инвесторов - инвесторлар жиналысы
собрание кредиторов - несиегерлер жиналысы
собрание общее - жалпы жиналыс
собрание открытое - ашық жиналыс
собрание отчетно-выборное - есеп беру-сайлау жина-
лысы

собрание правления - басқарма жиналысы
собрание представителей - өкілдер жиналысы
собрание учредителей - құрылтайшылар жиналысы
собрание учредительное - құрылтай жиналысы
собрание членов компании - компания мү ше ле рінің 
жиналысы

собрание чрезвычайное - төтенше жиналыс
собственная компания - меншікті компания
собственник - меншіктенуші, меншік иесі
собственник-абсентеист - абсентеист-мен шік те ну ші, 
сырттан меншіктенуші (өзі нің ие лі гі нен тыс жерде 
тұратын мен шік те ну ші)

соб ственник денежного капитала - ақша капиталын 
меншіктенуші

собственник доверительный - сенімгер мен шік тенуші
собственник доходов - табысты меншіктенуші
собственник земельный - жерді мен шік те ну ші
собственник имущества - мүлікті меншіктенуші
собственник капитала - капиталды меншік тенуші
собственник патента - патентті меншіктенуші
собственник полноправный - толық құқылы 
меншіктенуші

собственник равноправный - тең құқылы 
меншіктенуші

собственник товара - тауарды меншіктенуші
“собственник удер жит” - “меншіктенуші ұс тап 
қалады”

собственник финансового капитала - қаржы капита-
лын меншіктенуші

собственник ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар ды 
меншіктенуші

собственники капитала, предоставляющие его в 
кредит - капиталдың оны кредитке беруші мен шік-
те ну шісі

собственное капитальное финансирование - меншік-
ті күрделі қаржыландыру

собственное удержание - меншікті ұстап қалу, өзі не 
ұстап қалу үлесі (сақтандыру компаниясы сақ тан-
ды ры ла тын тəуекелдіктің белгілі бір үле сін өз жа-
уап кер шілігіне қал ды ра тын соманың эко но ми ка лық 
тұрғыдан не гіз делген деңгейі)

собственное удержание страховщика - сақ тан ды ру-
шы ның өзіне ұстап қалған үлесі

собственноручно написанное завещание - өз қолы-
мен жазған өсиет

собственность - меншік (материалдық жəне рухани 
құндылықтардың белгілі бір тұл ға лар ға тиесілі бо-
луы, осындай тие сі лі лік ке заңи құқық, адамдардың 
арасындағы мен шік объектілерінің тиесілілігі, бө-
лі нуі, қай та бө лі нуі жөніндегі экономикалық қа ты-
настар)

собственность абсентейстская - абсентейстік меншік, 
сырттағы меншік 

собственность акционерная - акционерлік мен шік
собственность благотворительных фондов - қайы-
рым дылық қорларының меншігі

собственность брокера и принципалов - делдал мен 
принципалдардың меншігі

собственность в виде ценных бумаг - бағалы қағаз 
түріндегі меншік

собственность в форме ценных бумаг - ба ға лы қағаз-
дар нысанындағы меншік

собственность в ценных бумагах - бағалы қа ғаз дар да-
ғы меншік

собственность взаимная - өзара меншік, қа рыз 
меншігі

собственность государства - мемлекеттің мен ші гі
собственность государственная - мемлекеттік меншік
собственность граждан - азаматтардың меншігі
собственность двойная - қосарлы меншік
собственность доверительная - сенімгерлік меншік
собственность долевая - үлестік меншік
собственность застрахованная - сақтанды рыл ған 
меншік

собственность индивидуальная - жеке адам ның 
меншігі

собственность иностранная - шетелдік меншік
собственность иностранных государств - шет мемле-
кет тердің меншігі

собственность иностранных граждан - шетел азамат-
тарының меншігі 

собственность интеллектуальная - ин тел лек ті лік 
мен шік, зияткерлік меншік (авторлық құқық, па-
тент, сауда таңбасы сияқты бей ма те риалдық, се-
зіл мей тін актив)
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собственность казахстанская - Қазақстан мен шігі
собственность казны - қазына меншігі
собственность квазидоверительная - се нім гер лік 
сыңайлы меншік, жалған сенімгерлік меншік

собственность коллективная - ұжымдық меншік
собственность контрактная - келісімшарттық меншік
собственность корпорации - корпорация меншігі
собственность личная - өзіндік меншік
собственность межгосударственных объединений - 
мемлекет аралық бірлестіктердің меншігі

собственность национализированная - мемлекет 
меншігіне айналдырылған меншік

собственность недвижимая - жылжымайтын меншік
собственность общенародная - жалпы ха лық тық 
меншік

собственность общественная - қоғамдық меншік
собственность республиканская - рес пуб ли ка лық 
меншік

собственность частная - жеке меншік
собственность юридических лиц - заңды тұл ға лар-
дың меншігі, заңи тұлғалардың меншігі

собственные акции - меншікті акциялар
собственные акции в портфеле - қоржындағы мен-
шік ті акциялар

собственные денежные средства - меншікті ақшалай 
қаражат

собственные де нежные средства банка - банк тің мен-
шікті ақшалай қаражаты

собственные и заемные средства банка - банктің 
мен шікті жəне қарыз қаражаты

собственные облигации в портфеле - қор жын да ғы 
меншікті облигациялар (АҚШ)

собственные оборотные средства - меншікті айналым 
қаражаты

собственные средства - меншікті қаражат
собственные средства банка - банктің мен шік ті 
қаражаты

собствен ные средства кредитных учреждений - не-
сие мекемелерінің меншікті қа ра жаты

собственные финансовые средства фирмы, управ-
ляющей чужи ми ресурсами - бі реу дің ресурстарын 
басқаратын фирманың мен шік ті қаржы қаражаты

собственные фонды - меншікті қорлар
собственный акцепто ванный вексель - мен шік ті ак-
цептелген вексель

собственный акционер ный капитал - мен шік ті 
акцио нерлік капитал

собственный капитал - меншікті капитал
собственный капитал бан ка - банктің мен шік ті капи-
талы

собственный капитал акционерной компании - 
акционерлік компанияның меншікті капиталы 

собственный портфель ценных бумаг - мен шікті 
бағалы қағаздар қоржыны 

собственный резерв (собственные резервы) - мен-
шік ті сақтық қор(лар)

собственный счет - меншікті шот

собственный счет брокера - делдалдың мен шік ті шоты
событие страховое - сақтандыру уақиғасы
совекселедатель - ортақ вексель беруші
соверен - соверен (ағылшынның 22 караттық алтын 
мəнеті)

совершать бланковый индоссамент - блан кі лік ин-
доссамент жасау

совершать блан ковый индоссамент векселя - 
вексель дің бланкілік индоссаментін жасау

совершать валют ную сделку с расчетом на второй 
ра бочий день - екінші жұмыс күні есеп айырысу 
есебімен валюталық мəміле жасау

совершать неофици альные биржевые сделки - бей-
ресми биржа мəмілесін жасау

совершать окончательный расчет - түпкі лік ті есеп 
айырысу 

совершать опе рации на бирже - биржада операция 
жасау

совершать платеж в погашение задолженности - 
берешекті өтеуге төлем төлеу 

совершать платеж в погашение ссуды - не сие ні 
өтеуге төлем төлеу 

совершать протест по векселю - вексель бойынша 
наразылық жасау

совершать сделку - мəміле жасау
совершать сделку с премией - сыйлықақымен мəміле 
жасау

совер шающий операции за собственный счет - өз 
есебінен операциялар жасаушы

совершение кассовых сделок - кассалық мə мі ле жасау
совершение неправомерного дей ствия - заң сыз əре-
кет жасау

совершение сделки - мəміле жасау
совершение сделок в нерабочее время - жұ мыс тан 
тыс уақытта мəміле жасау

совершение сделок за на личные - қолма-қол ақшаға 
мəміле жасау

совершение сделок круглые сутки - тəулік бойы на 
мəміле жасау

со вершение сделок на фондовой бирже - қор биржа-
сында мəміле жасау

совершенная конкуренция - кəміл бəсеке, мүл тік сіз 
бəсеке

совершенная неэластичность - кəміл икем сіз дік
совершенная неэластичность предложения - ұсы-
ныс тың кəміл икемсіздігі

совершенная неэластичность спроса - сұ ра ныс тың 
кəміл икемсіздігі

совершенная эластичность - кəміл икемділік
совершенная эластичность предложения - ұсы ныс-
тың кəміл икемділігі

совершенная эластичность спроса - сұ ра ныс тың 
кəміл икемділігі

совершенный субсти тут - кемел субститут
совершенствование - жетілдіру
совершенствование государственного аппарата - 
мемлекеттік аппаратты жетілдіру
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совершенствование законодательства - заңнаманы 
жетілдіру

совершенствование организационной структуры - 
ұйымдық құрылымды жетілдіру

совершенствование процесса - үдерісті же тіл діру
совершенствование системы оплаты труда - еңбекке 
ақы төлеу жүйесін жетілдіру

совершенствование стратегии - стратегияны 
жетілдіру

совершенствование структуры - құрылымды 
жетілдіру 

совершенствование управления - басқаруды 
жетілдіру

совет - кеңес (1. бірдеңені бірлесіп талқылау үшін жи-
налып кеңесу, мəжіліс құру; 2. түрлі алқалы ор ган-
дар дың атауы: директорлар кеңесі, бригада ке ңесі, 
т.б.)

совет акционеров - акционерлер кеңесі
совет банков - банктер кеңесі
Совет бан ковского надзора - Банк қадағалауы кеңесі
совет биржевой - биржалық кеңес, биржа кеңесі
совет директоров - директорлар кеңесі (ак цио нер лік 
қоғамның, корпорацияның акционерлер сайлайтын, 
акционерлер жи на  лыс та  ры ның аралығында қоғамды 
басқарудың тү бе гей лі мəселелерін шешетін, қоғам-
ның іс те рін оралымды басқару үшін басқарма құ-
ра тын басқарушы органы, ак цио нер лік қо ғам ның 
қыз метіне жалпы бас шы лық ты жү зе ге асырушы 
алқалы орган)

совет директоров акционерного общества - акцио-
нер лік қоғамның директорлар кеңесі

“совет большой” - “үлкен кеңес” (Нью-Йорк қор бир-
жасының кеңінен таралған жар гон дық атауы)

Совет держателей иностранных облигаций - Шетел 
облигацияларын ұстаушылар кеңесі (Ұлыбритания)

совет директоров банка - банк директорлары кеңесі
совет доверительных собственников - се нім гер мен-
шік иелерінің кеңесі

Совет Европейского Союза - Еуропа Одағы ның 
Кеңесі

Совет Европы - Еуропа Кеңесі
Совет защиты депозитов - Депозиттерді қор ғау кеңесі 

(Ұлыбритания)
Совет индустрии ценных бумаг - Бағалы қа ғаз дар ин-
дустриясы кеңесі (Ұлыбритания)

совет координационный - үйлестіру кеңесі
Совет министров ЕС - ЕО Министрлер кеңесі (Еуро-
па Одағының шешімдер қабылдау құ қы ғы берілген 
негізгі органы)

совет наблюдательный - байқау кеңесі, қа да ға лау 
кеңесі

Совет по исламским финансовым услугам (IFSB) - 
Ислам қаржы қызметтерін көрсету жөніндегі кеңес 
(IFSB)

Совет по кре дитам на общественные работы - 
Қоғамдық жұмыстарға несие жөніндегі кеңес 

совет по кредито ванию экспорта - экспортты несие-
лен діру жөніндегі кеңес

совет по маркетингу - маркетинг жөніндегі кеңес
Совет по стандартам финансового учета - Қар  жы 
есебінің стандарттары жөніндегі кеңес

Совет по финансовой стабилизации и развитию фи-
нансового рынка - Қаржы тұ рақ ты лы ғы жəне қаржы 
нарығын дамыту жө нін де гі кеңес 

Совет системы федеральных банков жилищного 
кредита - Федералдық тұрғын үй кре ди ті банктері 
жүйесінің кеңесі

совет управляющих - басқарушылар кеңесі
совет управляющих банка - банк басқару шы ла ры 
кеңесі

Совет управляющих Федеральной резервной систе-
мы - Федералдық сақтық қор жү йе сі бас қа ру шы ла-
ры ның кеңесі

советник - кеңесші, ақылшы
советник коммерческий - коммерциялық ке ңес ші
советник налоговой службы - салық қызме ті нің 
кеңесшісі

советник по вопросам налогообложения - салық салу 
мəселелері жөніндегі кеңесші

советник Президента - Президент кеңесшісі
советник финансовый - қаржы кеңесшісі
советник экономический - экономикалық ке ңесші
совещание - кеңес‚ кеңесу, ақылдасу (мүдделі тұл-
ға лар дың белгілі бір мəселені бірлесіп тал қылау 
нысаны)

совещание агентов - агенттер кеңесі
совещание директоров - директорлар кеңесі
совещание директоров правления - басқарма дирек-
тор ларының кеңесі

совещание координационное - үйлестіру кеңесі
совещание международное - халықаралық кеңес
совещание на высшем уровне - жоғары дең гей лі 
кеңес

совещание по воп росу эмиссии ценных бумаг - 
бағалы қағаздар шығару мəселесі жө нін де гі кеңес

совещание по маркетингу - маркетинг бойын ша 
кеңесу

совещание по тщательному изучению новых цен-
ных бумаг - жаңа бағалы қағаздарды мұқият зерде-
леу жөнінде кеңесу

совещание экспертов - сарапшылар кеңесі
совзагранбанки - кеңестің шетелдегі банктері
совзнаки - кеңестік ақша белгілері, советтік ақша бел-
гілері (1919 жылғы ақпаннан 1924 жыл дың ақ па ны-
на дейін айналысқа шы ға рыл ған Ке ңес мемле ке ті нің 
қағаз ақша бел гі ле рі)

совладелец - ортақ иеленуші, бірге иеленуші
совладельцы в силу общности имущества - мү лік тің 
ортақтығына қарай ортақ ие ле ну ші лер

совладель цы с правом сонаследования - ор тақ мұра-
лану құқығы бар ортақ ие ле ну ші лер

совладение - ортақ иелену, ортақ иелік (1. екі фирма 
қайсыбір үшінші фирманың акциялар пакеттерін 
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бір-біріне тəуелсіз иеленетін жағдай; 2. коммуна, 
қо ғам құрған бірнеше тұлғаның меншігі)

совместимость - сыйысымдылық, қоса атқа ры лу шы-
лық, қызметті қоса атқару

совместитель - қызметті қоса атқарушы
совместительство - қос қызметтілік, қос қыз мет атқа-
ру (қызметкердің негізгі жұмыспен қатар ақы тө ле-
не тін басқа қызметті қоса атқаруы)

совместная гарантия - бірлескен кепілдік
Совместная комиссия по чеканке монет - Мə нет тер 
шеку жөніндегі бірлескен ком пания

совместная налоговая декларация - бір лес кен салық 
мағлұмдамасы

совместная обли гация - бірлескен облигация
совместная оценка - бірлесіп бағалау
совместная подпись - бірлескен қол қою
совместная собственность - бірлескен мен шік, ортақ 
меншік

совместная ссуда через ряд более мелких банков - 
бірқатар неғұрлым ұсақ банктер арқылы бірлескен 
несие

совместная финансовая ответственность - бірлескен 
қаржы жауапкершілігі

совместно и в отдельности - бірге жəне жеке-жеке 
(жауапкершілікті айқындау кезінде қол да нылатын 
заңи термин, міндеттеме бар лық жауаптыларға 
бірге жүктеледі не оларды жеке-жеке алғанда 
біреуіне жүк те ле ді дегенді білдіреді)

совместно и персонально - бірге жəне дербес
совместно и по рознь, солидарно - бірлесіп жəне 
бөлек-бөлек, ынтымақты

совместно используемые средства заимст во  ва  ния - 
бірлесіп пайдаланылатын өзара қарыз қаражаты

совместное владение - бірлескен ортақ иелік
со вместное владение акциями - акцияларды бірлесіп 
иелену

совместное депонирование - бірлескен депозиттеу 
(банк екі не одан көп клиенттен сақ  тау  ға қа был да-
ған бағалы қағаздар, құн ды лық тар)

совместное держание акций - акцияларды бірлесіп 
ұстау

совместное капиталовложение - бірлескен күрделі 
жұмсалым (бағалы қағаздарды екі не одан көп адам-
ның сатып алуы)

совместное колебание курсов ряда валют - бір  қа  тар 
валюта бағамдарының бірге ауытқуы

совместное колебание ряда курсов валют - бірқатар 
валюта бағамдарының бірге ауытқуы 

совместное место внебиржевых операций - биржадан 
тыс операциялар жасалатын бір лес кен орын

совместное “плавание” - бірлескен “құбылу” (бірнеше 
елдің ұлттық валюталары ба ға мы ның үшінші бір 
елдің валютасына қатысты келісілген не ортақ 
ауытқуы)

совместное предприятие - бірлескен кə сіп орын (екі 
немесе одан көп заңи тұлғалар құр ған шаруашылық 
ұйым)

совместное свободное колебание курса валют - ва-
люталар бағамының бірге еркін ауытқуы

совместное участие в акционерном капитале - 
акционерлік капиталға бірлесіп қатысу

совместное участие в торгах - сауда-саттыққа бірге 
қатысу

совместное финансирование - бірлескен қар жы-
ландыру

совместное хранение ценностей в банке - құн ды-
лықтарды банкте бірлесіп сақтау

совместное хранение ценных бумаг в банке - бағалы 
қағаздарды банкте бірлесіп сақтау

совместно-раздельный счет - бірлескен-бөлек шот
совместные владельцы с правом выживания - тірі 
қалуға құқылы бірлескен ие ле ну ші лер (екі не одан 
көп адамдардың дел дал дық фирмада не банкте бір-
лес кен шоты бол ған да шот иелерінің бірі қайтыс 
болған жағ дай да шот активін иелену құқығы қал-
ған да ры на ауысатын шарт) 

совместные действия инвесторов - инвес тор лар дың 
бірлескен іс-қимылы 

совместные ссуды - бірлескен несие 
совместные ссуды по принципу “вверх по тече-
нию” - “ағыспен жоғары өрлеу” қа ғи да ты 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 (екі не одан көп 
тұлғаға ашылған шот, олардың əр қай сы сы ның бұл 
шотты дербес пайдалануға құ қығы болады)

совместный счет в банке для хранения ценностей - 
банкте құндылықтарды сақтауға ар нал ған бірлескен 
шот

совместный счет с правом наследования - мұ ралану 
құқығы бар бірлескен шот

совместный фонд - бірлескен қор
совмещение должностей - қызметтерді қоса атқару
совмещение профессий - кəсіптерді қоса атқару
совмещение ролей брокера и принципала в бирже-
вой торговле акциями - брокер мен принципалдың 
акциялармен биржалық сау да да ғы рөлдерін қоса 
атқару

совокупная величина активов - активтердің жиын-
тық шамасы

совокупная денежная масса - жиынтық ақша жиыны
совокупная доходность акции - акцияның жиын тық 
табыстылығы

совокупная заработная плата - жиынтық жалақы
совокупная осуществленная цена - жүзеге асырылған 
жиынтық баға (акциялар бойынша опциондармен 
саудада: сұраным мен ұсыным бойынша опциондағы 
акциялардың өткізілген бағаға көбейтілген саны) 
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совокупная прибыль - жиынтық пайда
совокупная собственность - жиынтық меншік
совокуп ная сумма - біріккен (жиынтық) сома 
совокупное и раздельное обязательство - жиынтық 
жəне бөлек міндеттеме

совокупное покрытие эксцедента убытка - залал 
эксцедентін жиынтықтап өтеу (белгілі бір деңгейден 
асып түсетін залалды қайта сақтандыру нысаны)

совокупное потребление - жиынтық тұтыну
совокупное предложение - жиынтық ұсыныс (белгілі 
бір уақыт кезеңінде баламалы баға деңгейінде на-
рық қа жеткізілетін тауарлар мен көрсетілетін қыз-
мет тер дің жалпы көлемі)

овокупность эле ментов денежной массы - ақша жиы-
ны элементтерінің жиынтығы

совокупное предложение денег - жиынтық ақша 
ұсынысы

совокупность стандартная - стандарттық жиынтық
совокупность статистическая - статистика лық 
жиынтық

совокупные активы - жиынтық активтер
совокупные капита ловложения - жиынтық күрделі 
жұмсалым

совокупные экономические величины - жиын тық 
экономикалық шамалар 

совокупный денежный оборот - жиынтық ақша айна-
лымы

совокупный долг - жиынтық борыш
совокупный должник - жиынтық борышкер
совокупный доход - жиынтық табыс
совокупный индекс Доу-Джонса - Доу-Джонс тың 
жиынтық индексі (өнеркəсіптік, те мір жол жəне 
коммуналдық компанияларға ар нал ған, АҚШ)

совокупный кредитор - жиынтық несиегер
совокупный объект краткосрочного кредитования - 
қысқа мерзімді несие берудің жиынтық объектісі

совокупный остаток - жиынтық қалдық
совокупный подоходный налог - жиынтық табыс 
салығы

совокупный риск - жиынтық тəуекел (қатер)
совокупный спрос - жиынтық сұраныс (та уар лар мен 
көрсетілетін қызметтерге сұ ра ныс тың жалпы 
көлемі)

совокупный счет на имя двух лиц - екі тұл ға ның аты-
на жазылған жиынтық шот

совокупный таможенный платеж - жиынтық кеден 
төлемі

совпадение сроков активов и пассивов - активтер 
мен пассивтер мерзімінің тоқайласуы

совпадение сроков обя зательств по активам банка 
со сро ками обязательств по пассивам - банктің ак-
тивтер бойынша мін дет те ме лер мерзімінің пассивтер 
мерзіміне сай келуі

“совпали и проиграли” - “тоқайласты да ұтыл ды” 
(екі адам бағалы қағаздарды сатып алу немесе сату 
ұсынысына бір мезгілде жауап беретін биржадағы 
жағдай)

современная ко личественная теория денег - ақша-
ның заманауи сандық теориясы

современная рыночная экономика - осы за ман ғы на-
рықтық экономика, заманауи на рық тық экономика 

современная стоимость - қазіргі құн (бо ла шақ та ғы 
төлемнің, табыстың қазіргі құны)

современная те ория портфеля активов - активтер 
қоржынының заманауи теориясы

современное банковское дело - заманауи банк ісі, 
қазіргі банк ісі

современный вариант количественной теории денег 
- ақшаның сандық теориясының заманауи нұсқасы

современный портфельный менеджмент - қазіргі 
қоржындық менеджмент

согласие - келісу, келісім беру (1. көз қа рас тар дың 
ортақтығы, бір ойлылық; 2. рұқ сат беру, өтінішке 
тұжырымды жауап қай та ру; 3. достық қарым-
қатынас, жарасым)

согласие владельца ценной бума ги на измене-
ние условий займа или выпуска акций - бағалы 
қағаз иесінің қарыз шарттарының немесе акциялар 
шығарылымының өзгеруіне келісуі

согласие выдать кредит - кредит беруге ке лі сім беру
согласие государственного агентства по экспортным 
кредитам покрывать риск по данному должни ку - 
экспорттық кредит жө нін дегі мемлекеттік агенттіктің 
осы борышкер бойынша тəуекелді өтеуге келісім 
беруі

согласие гражданское - азаматтық келісім
согласие клиента на использование фондовым 
броке ром его ценных бумаг для покрытия сде-
лок - клиенттің мəмілелерді өтеу үшін өзінің бағалы 
қағаздарын қор брокерінің пайдалануына келісім 
беруі

согласие на акцепт - акцептіге келісім беру
согласие на заключение сделки - мəміле жа са суға 
келісу

согласие на залог - кепілзатқа келісу
согла сие на оплату денежных и товарных докумен-
тов - ақша жəне тауар құжаттарын тө леуге келісім 
беру

согласие на оплату платежного требования-пору-
чения - төлем талабы-тапсырмасын тө леу ге келісім 
беру

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
согласно договоренности - уағдаластыққа орай, 
уағдаластыққа сəйкес, уағдаластық бойынша

согласно договору - шартка орай, шартқа сəй кес, шарт 
бойынша 

согласно извещению - хабарламаға орай, ха бар ла ма ға 
сəйкес, хабарлама бойынша
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согласно инструкциям - нұсқаулықтарға орай, 
нұсқаулықтарға сəйкес, нұсқаулықтар бойынша

согласно контракту - келісімшартқа орай, ке-
лісімшартқа сəйкес

согласно описанию - сипаттамаға сəйкес 
согласно плану - жоспарға сəйкес
со гласно правительственным счетам - үкі мет шотта-
рына орай 

согласно предписаниям - нұсқамаларға сəйкес
согласно уведомлению - хабарламаға орай
согласно указанию - нұсқауға сəйкес
согласование - келісу (1. мүдделі жауапты тұлғалар 
тобының арасында белгілі бір мазмұндағы құ жат-
ты, хаттаманы, шартты шығару, ортақ шешім 
қабылдау, ор тақ мəмілені жүзеге асыру, бірлескен 
іс-қи мыл дар жүргізу жөніндегі алдын ала уағ да лас-
тық қа, ортақ келісімге жету; 2. кейбір құ жат тар-
дың деректемесі, басшының немесе лауазымды тұл-
ға ның бұрыштамасы)

согласование акции - акцияға келісу
согласо вание денежно-кредитной политики - ақша-
несие саясатын келісу

согласование кандидатуры арбитра - төреші нің кан-
дидатурасын келісу

согласование плана - жоспарды келісу
согласование программы - бағдарламаны келісу
согласование разно чтений между банковским 
счетом и бухгалтерскими записями компании - 
банктің шоты мен компанияның бухгалтерлік жазба-
лары арасындағы əр қилылықты келісу

согласова ние сроков - мерзімді келісу 
согласова ние сроков кредитов, ценных бумаг - 
кредиттің, бағалы қағаздардың мер зі мін келісу 

согласование счетов - шоттарды келісу
согласование условий - шарттарды келісу
согласование цен - бағаны келісу
согласование цены между про давцом и покупате-
лем до взаимоприемлемого уровня - сатушы мен 
сатып алушы арасында өзара қо лай лы деңгейге дейін 
бағаны келісу

согласованная максимальная процентная ставка - 
келісілген барынша жоғары пайыз дық мөлшерлеме

согласованная процент ная ставка - ке лі сіл ген пайыз-
дық мөлшерлеме

согласованная скупка несколькими инвес торами 
акций компании для установления контроля над 
ней - бірнеше ин вес тор дың компанияның акцияла-
рына бақылау орнату үшін оларды келісілген көтере 
сатып алуы

согласованная стои мость долгосрочных свопов - 
ұзақ мерзімді своптардың келісілген құны

согласованная сумма - келісілген сома
согласованная цена - келісілген баға
согласованная экономика - келісілген экономика
согласованное место внебиржевых операций - бир-
жадан тыс операциялардың келісілген орны

согласованное пре вышение кредита в банке - банк-
тегі кредиттің келісілген асып түсуі

согласованное предложение - келісілген ұсыныс
согласованное предложение на прием на страхова-
ние ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар ды сақ тан ды ру-
ға қабылдауға келісілген ұсыныс

согласованное предложение о покупке ценных бу-
маг - бағалы қағаздарды сатып алу туралы келісілген 
ұсыныс

согласованное предложение эмитента гаранту по 
размещению выпуска ценных бумаг - эмитенттің 
кепілгерге бағалы қағаздар шы ға ры лы мын тарату 
жө нін дегі келісілген ұсы нысы

согласованное решение - келісілген шешім
согласованные действия - келісілген іс-қимыл
согласованные интервенции - келісілген бас қын-
шылық

согласованный курс - келісілген бағам
согласованный протокол по пересмотру финансо-
вых обязательств по внешнему долгу - сыртқы 
борыш бойынша қаржы мін дет те ме ле рін қайта қарау 
жөніндегі келісілген хаттама

согласованный сбыт - келісілген өткізім
согласованный срок платежа - келісілген тө лем 
мерзімі

согласовывать сумму на счете - шоттағы соманы 
келісу

согласующий департамент - келістіруші департамент, 
келісуші департамент

соглашение - келісім (1. шарт, келісімшарт, мəмі ле-
мен мəндес ұғым; 2. борышқордың несиегермен өзін 
банкрот деп жарияламай борышты бөліктеп өтеу 
туралы екеу ара не сот арқылы уағдаласуына мүм-
кін дік беретін тəсіл)

соглашение АВС - АВС келісімі (делдалдық фирма 
мен оның қызметшілерінің бірі ара сын да ғы келісім)

соглашение агентское - агент келісімі
соглашение “аренда-покупка” - “жалға алу-сатып 
алу” келісімі

соглашение банковское - банк келісімі
соглашение бартерное - баспа-бас айырбас келісімі
соглашение бреттон-вудское - Бреттон-Вуд келісімі 

(ақша қатынастары мен сау да лық есеп айырысуды 
ұйымдастырудың ха лық ара лық жүйесі, Бреттон-
Вуд кон фе рен ция сы ның нəтижесінде белгіленген) 

соглашение брокера с клиентом о счете - дел дал дың 
тапсырыскермен шот туралы келісімі

соглашение брокерской фирмы с клиентом - дел дал-
дық фирманың тапсырыскермен келісімі

соглашение в отношении документа о передаче не-
движимости - жылжымайтын мү лік ті беру туралы 
құжатқа қатысты келісім

соглашение валютное - валюталық келісім
соглашение взаимное - өзара келісім
соглашение, включающее несколько разнотипных 
свопов с различными партнерами - əртүрлі əріп-
тес тер мен алуан тұрпатты бір не ше свопты қамтитын 
келісім
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соглашение выбранных дилеров - іріктелген дилер-
лердің келісімі

соглашение выкупное - өтемін төлеп алу келісімі
соглашение гарантийное - кепілдікті келісім
соглашение двух сто рон об основных условиях сво-
пов, которые будут заключены между ни ми в те-
чение оговоренного срока - екі тараптың өздерінің 
арасында уағдаласылған мерзім ішінде жасалатын 
своптардың негізгі шарттары туралы келісімі

соглашение денежного рынка о расчете процентов - 
пайыздардың есебі туралы ақша нарығының келісімі

соглашение джентльменское - мəрт келісім
соглашение дистрибуторское - диструби тор лық 
келісім

соглашение долгосрочное - ұзақ мерзімді келісім
соглашение дополнительное - қосымша келісім
соглашение западноев ропейских стран об ограни-
чении взаимных курсовых колебаний при свобод-
ном плавании относительно доллара США - Батыс 
Еуропа елдерінің АҚШ долларына қатысты еркін 
құбылу кезінде өзара бағамдық ауытқуларды шектеу 
туралы келісімі (1972-1979 жылдар)

соглашение западно европейских стран об ограниче-
нии колебаний курсов на период дей ствия Смит-
соновского соглашения - Батыс Еуропа елдерінің 
Смитсон келісімінің қолданыста болуы кезеңінде 
бағамдардың ауытқуын шектеу туралы келісімі

соглашение инвестиционное - инвестиция лық келісім
соглашение клиринговое - клирингілік ке лі сім 

(бірнеше елдің үкіметтік жəне орталық банкілері 
арасындағы клиринг жүйесіндегі сыртқы сауда бо-
йынша ыңғайласпа талаптарды бір орталықтан 
өзара есепке алу туралы келісім)

соглашение компенсационное - өтемдік келісім
соглашение консигнационное - консигнация лық 
келісім

соглашение консорциумное - консорциумдық келісім
соглашение краткосрочное - қысқа мерзімдік келісім
соглашение кредитное - кредит келісімі, кредит беру 
келісімі (несиегер мен қарызгер ара сын да ғы олардың 
нақты несие операция лары бойынша міндеттілік 
құқықтарын ай қын дайтын шарт, онда несие көлемі, 
несие беру шарттары, несие келісіміне қа ты су-
шы лар арасындағы бүкіл құқықтық қа ты нас тар 
жүйесі қамтылады) 

соглашение “креди тор-дилер” - “несиегер-дилер” 
келісімі

соглашение межбанковское - банк аралық келісім
соглашение межгосударственное - мемлекет аралық 
келісім

соглашение между акционерами - акционерлер ара-
сын дағы келісім

соглаше ние между брокерами о котировке одина-
кового спреда между ценами покупателя и про-
давца при первом обращении брокера - брокердің 
алғашқы жүгінуі кезінде сатып алушы мен сатушы 
арасында бірдей спред бағасын белгілеу туралы бро-
керлер арасындағы келісім 

соглашение между бро керской фирмой и брокером, 
по которому последний при переходе в другую 
фирму обязан вернуть значительную часть возна-
граждения - бро кер лік фирма мен брокер ара сын да-
ғы брокер басқа фирмаға ауысу кезінде сый ақы ның 
біраз бөлігін қайтаруға міндетті болатын келісім

соглашение между бро керской фирмой и ее служа-
щим об условиях покупки ему места на фон довой 
бирже - брокерлік фирма мен оның қызметшісі ара-
сын да ғы қызметшіге қор биржасындағы орынды са-
тып алу шарттары туралы келісім

соглашение между гарантами андеррайтинга - ан-
деррайтинг кепілгерлері арасындағы келісім

соглашение между га рантами займа - қарыз кепіл-
гер лері арасындағы келісім

соглаше ние между гарантами размещения ценных 
бумаг - бағалы қағаздарды орналастыру кепілгерлер 
арасындағы келісім

соглашение между двумя компаниями разных стран 
о предоставлении кредита в нацио нальных валю-
тах для осуществления взаимных расчетов - түрлі 
елдердің екі компаниясы арасындағы өзара есеп айы-
рысуды жүзеге асыру үшін ұлттық валюталар түрінде 
кредит беру туралы келісім

соглашение между Лондонской фондовой биржей и 
налоговыми органами - Лондон қор биржасы мен 
салық органдары ара сын да ғы келісім 

соглашение между неплатежеспособным должником 
и кредиторами о погашении долга - төлем төлеуге 
қабілетсіз борышкер мен несиегерлер арасындағы 
борышты өтеу туралы келісім

соглашение между торго вой фирмой и банком - сау-
да фирмасы мен банк арасындағы келісім

соглашение между участниками синдиката - синди-
кат қа қатысушылар арасындағы келісім

соглашение международное - халықаралық келісім
соглашение межправительственное - үкімет аралық 
келісім

соглашение на заем с ценными бумагами открытого 
типа - бағалы қағаздар ке піл ді гі мен берілетін қарыз 
жөніндегі ашық тұр пат ты келісім

соглашение, на основе которого группа банков раз-
мещает новый заем - банктер то бы ның жаңа қарыз-
хатты орналастыруына не  гіз дел ген келісім

соглашение на покупку облигаций - облигацияларды 
сатып алу жөніндегі келісім

соглашение на требования - талаптар жөнін де гі 
келісім

соглашение о банковской группе - банк тобы туралы 
келісім 

соглашение о будущей процентной ставке - болашақ 
пайыз мөлшерлемесі туралы келісім

соглашение о будущей процентной ставке Британ-
ской бан ковской ассоциации - Британ банктері 
қа уым дас тығының болашақ па йыз дық мөлшерлеме 
туралы келісімі

соглашение о валютном курсе - валюта баға мы тура-
лы келісім
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соглаше ние о взаимном зачете платежей - тө лем дер-
ді өзара есепке алу туралы келісім

соглашение о взаимозачете платежей - тө лем дерді 
өзара есепке алу туралы келісім

соглашение о внесении изменений - өз ге ріс тер енгізу 
туралы келісім

соглашение о возобновлении кредита - кре дит ті 
жаңарту туралы келісім 

соглашение о возобновлении кредита в пределах 
срока действия соглашения - ке лі сім нің қолданылу 
мерзімі шегінде кре дит ті жаңарту туралы келісім 

соглашение о возо бновляемом кредите между 
банков ским траст-отделом и корпоратив ным за-
емщиком - банктің се нім гер лік бөлімі мен кор по ра-
тив тік қа рыз гер ара сын да ғы жаңартылатын кредит 
туралы келісім (банктің сенімгерлікпен бас қа руын да-
ғы ұсақ сомалар есебінен беріледі)

соглашение о возобновляемом свопе - жаңар тылатын 
своп туралы келісім

соглашение о выполнении доверительных функций 
- сенімгерлік атқарымдарды орындау туралы келісім

соглашение о выпуске облигаций - облигациялар 
шығару туралы келісім

соглашение о выпуске облигационного зай ма - 
облигациялық қарызхат шығару туралы келісім

соглашение о гарантиях при рационализации - 
оңтайландыру кезіндегі кепілдіктер туралы келісім

соглашение о депонировании - депозиттеу туралы 
келісім

соглашение о доверительном управлении - сенім гер-
лік пен басқару туралы келісім (сенімгерлік құрал)

соглашение о закладе недвижимости - жылжымай-
тын 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 кли ринговых расчетах - клирингілік 
есеп айырысу туралы келісім

соглашение о контроле - бақылау туралы келісім
соглашение о коти ровке акций на рынке - на рық та 
акциялардың бағасын белгілеу туралы келісім

соглашение о котировке одинакового спреда между 
ценами покупателя и продавца при первом обра-
щении брокера - брокердің алғашқы жүгінуі кезінде 
сатып алушы мен сатушы бағасы арасындағы бірдей 
спредтің бағасын белгілеу туралы келісім 

соглашение о кредите - несие туралы келісім
соглашение о кредитовании - несиелендіру (кредит 
беру) туралы келісім

соглашение о макси мальной процентной ставке 
облига ций с плавающей процентной став кой - па-
йыз дық мөлшерлемесі құ был ма лы обли га ция лар дың 
ең жоғары па йыз дық мөл шер ле ме сі туралы келісім

соглашение о не вмешательстве между корпорацией 
и рейдером - корпорация мен рейдер арасындағы 
араласпаушылық туралы келісім

соглашение о новом счете - жаңа шот туралы келісім
соглашение о нормах - мөлшер туралы ке лі сім, норма 
туралы келісім

соглашение о партнерстве - серіктес туралы келісім
соглашение о партнерстве и сотрудничестве - 
серіктес жəне ынтымақтастық туралы келісім

соглашение о передаче спора на разрешение тре-
тейского суда - дауды аралық соттың ше шуі не беру 
туралы келісім

соглашение о перекупке - қайта сатып алу туралы 
келісім

соглашение о пересмотре условий выплаты дол-
га - борышты төлеу шарттарын қайта қа рау туралы 
келісім

соглашение о переуступке имущества - мү лік ті беру-
ге көну туралы келісім

соглашение о платежах - төлем туралы келісім
соглашение о подписке - жазылыс туралы келісім
соглашение о покупке акций или облигаций - акция-
ларды немесе облигацияларды сатып алу туралы 
келісім

соглашение о покупке акций с последующим вы-
купом через определенный срок по обусловленной 
цене - белгілі бір мерзім өткеннен кейін уағ да ла сыл-
ған баға бойынша өтеуін төлеп алатын акцияларды 
сатып алу туралы келісім

соглаше ние о покупке ценных бумаг с последующей 
продажей - кейіннен сатылатын бағалы қағаздарды 
сатып алу туралы келісім

соглаше ние о покупке ценных бумаг с последую-
щим выкупом на следующий день - кейіннен 
өтеуін төлеп алатын бағалы қа ғаз дар ды келесі күні 
сатып алу туралы келісім

соглашение о по купке ценных бумаг с последующим 
выкупом по обусловленной цене - кейіннен өтеуін 
тө леп алатын бағалы қағаздарды уағдаласылған баға-
мен сатып алу туралы келісім

соглашение о получении иностранной валюты на 
короткий срок в обмен на национальную для 
целей валютных интервенций - валюталық бас-
қын шы лық мақсаты үшін шетел валютасын қысқа 
мер зім ге ұлт тық валютаға айырбастап алу туралы 
келісім

соглашение о поручении - тапсырма туралы келісім
соглашение о последующем выкупе ценных бумаг - 
бағалы қағаздарды кейіннен өтеуін төлеп алу туралы 
келісім

соглашение о послепродажном обслуживании - сату-
дан кейінгі қызмет көрсету туралы келісім

соглашение о поставках - жеткізілім туралы келісім
соглашение о праве использования кредита - кре-
дит ті пайдалану құқығы туралы келісім (Ха лық ара-
лық валюта қорында)

соглашение о праве купить дополнительные акции 
по первоначальной цене - қосымша акцияларды 
бастапқы баға бойынша сатып алу құқығы туралы 
келісім
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соглашение о праве свободной торговли - еркін сауда 
құқығы туралы келісім

соглашение о пре доставлении ссуды - несие беру ту-
ралы келісім

соглашение о предупреждении двойного налого-
обложения - қосарлы салық салуды алдын ала ескер-
ту туралы келісім

соглашение о продаже в кредит - кредитке сату тура-
лы келісім

согла шение о продаже и обратной покуп ке - сату 
жəне кері сатып алу туралы келісім

соглашение о продаже и обратной покупке двух 
траншей ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар дың екі 
траншын сату жəне кері сатып алу туралы келісім

соглашение о продаже ценных бумаг с совершением 
обрат ной сделки на следующий день - бағалы қа-
ғаз дар ды келесі күні кері мə мі ле жасай отырып сату 
туралы келісім

соглашение о пролонга ции - ұзарту (ұлас ты ру) тура-
лы келісім

соглашение о разделе рынка - нарықты бө лі су туралы 
келісім

соглашение о расчетах - есеп айырысу туралы келісім 
(əр елдің тиісті Орталық банк те рін де тіркелетін 
өзара борыш мін дет те ме ле рін төлеу кезінде орнын 
толтыруға ба ғыт талған мемлекет аралық келісім)

соглашение о расширенном финансировании - 
кеңей тілген қаржыландыру туралы келісім

соглашение о регистрации корпорации - корпора-
ция ны тіркеу туралы келісім

соглашение о регрессе - кері қайтарып алу туралы 
келісім, кемімел туралы келісім

соглашение о резервных кредитах в МВФ - ХВҚ-
ындағы сақтық несие туралы келісім

соглаше ние о реструктурировании долга - борышты 
қайта құрылымдау туралы келісім

соглашение о рефинансировании - қайта қар жы лан-
дыру туралы келісім

соглашение о свопах - своптар туралы ке лі сім, айыр-
бас туралы келісім

соглашение о связанном гранте - бай ла ныс ты рыл ған 
грант туралы келісім

соглашение о сдержан ности - ұстамдылық туралы 
келісім

соглашение о совместном счете - бірлескен шот тура-
лы келісім

соглашение о сотрудничестве - ын ты мақ тас тық тура-
лы келісім

соглашение о спрэде - спрэд туралы келісім
соглашение о ссуде - несие туралы келісім
соглашение о ставках - мөлшерлеме туралы келісім
соглашение о ставках зарплаты - жалақы мөлшер ле-
месі туралы келісім

соглашение о тарифах - тарифтер туралы ке лі сім
соглашение о торговле и платежах - сауда жəне төлем 
туралы келісім

соглашение о фиксировании цены - бағаны тіркеу 
туралы келісім

соглашение о фи нансировании - қаржы лан ды ру тура-
лы келісім

соглашение о франчайзинге - франчайзинг туралы 
келісім

соглашение о ценах - баға туралы келісім
соглашение об авторизации кредитной деятельности 

- кредиттік қызметті авторландыру туралы келісім
соглашение об агентских услугах - агент қыз мет терін 
көрсету туралы келісім

соглашение об аренде - жалгерлік туралы келісім
соглашение об аренде собственности с последующей 
ее покупкой - меншікті ке йін нен сатып алатын бо-
лып жалға алу туралы келісім

соглашение об избежании двойного налогообложе-
ния - қос салық салудан құтылу туралы келісім

соглашение об иностранных инвестициях - шетелдік 
инвестициялар туралы келісім

соглашение об исчислении процентов на рынке об-
лигаций - облигациялар на ры ғын да пайыздар есеп-
теу туралы келісім

соглашение об образовании консорциума - консор-
циум құру туралы келісім

соглашение об обратной покупке - кері сатып алу ту-
ралы келісім 

соглашение об обратном выкупе - кері өтеуін төлеп 
алу туралы келісім 

соглашение об обратном выкупе ценных бумаг - ба-
ға лы қағаздарды кері өтеуін төлеп алу туралы келісім 

соглашение об овердрафте - овердрафт туралы келісім
соглашение об ограничениях в организации сбы-
та - өткізімді ұйымдастырудағы шектеулер туралы 
келісім

соглашение об огра ниченных ресурсах - шектеулі 
ресурстар туралы келісім

соглашение об открытии аккредитива - аккредитив 
ашу туралы келісім

соглашение об откры тии счета в банке - банк те шот 
ашу туралы келісім

согла шение об управлении портфелем ценных бу-
маг - бағалы қағаздар қоржынын басқару туралы 
келісім

соглашение об условном де понировании суммы у 
третьей стороны - үшінші та рап та ғы соманы шарт-
ты түрде депозиттеу туралы келісім

соглашение об учас тии - қатысу туралы келісім
соглашение об экономическом сотрудничестве - эко-
но микалық ынтымақтастық туралы келісім

соглашение об эмиссии обли гаций - облигациялар 
шығару туралы келісім

соглашение, оговари вающее правила ведения 
маржиналь ного счета - маржалық шотты жүргізу 
ере же ле рін уағдаласатын келісім

соглашение опционное - опциондық келісім
соглашение открытого типа на заем - қарыз жө нін де-
гі ашық тұрпатты келісім
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“соглашение Плаза” - “Плаза келісімі” (айырбас 
ба ға мын реттеудің түрлі тетіктерінің - алтын 
стандартының, Бреттон-Вуд жəне Смитсон ке лі-
сім де рі нің күшін жойған, яғни валюта на ры ғын да ғы 
барлық шектеулерді алып тастаған келісім)

“соглашение платанового дерева” - “Платан дарағы 
келісімі” (Нью-Йоркте тұң ғыш ұйымдастырылған 
қор биржасын құру туралы 24 қор брокерінің ке лі-
сі мі, 1792 ж. қазіргі Уолл стриттің Платан деген 
жерінде қол қойылған)

соглашение платежное - төлем келісімі
соглашение по виндикационному иску - вин ди ка ция-
лық қуыным жөніндегі келісім (заңды құқықты сот 
арқылы талап ету) 

соглашение по вопросам заработной платы - жалақы 
мəселесі бойынша келісім

соглашение по консолидации долга - борышты шо-
ғыр лан дыру (топтастыру) жөніндегі келісім (даму-
шы елдердің сыртқы борышын төлеу шарттарын 
қай та қарауға ба ғыт тал ған үкіметтік деңгейдегі 
халықаралық келісім)

соглашение, по которому банк гарантирует клиенту 
стоимость заимствований в опреде ленных преде-
лах - банк клиентке белгілі бір шекте өзара қарыз 
құнына ке піл дік беретін келісім

соглашение, по кото рому банк гарантирует клиенту 
фиксированную стоимость заемных средств за 
уплату премии - банк клиентке сыйлықақы төлеу 
үшін қарыз қа ра жа ты ның тиянақталған құнына ке-
піл дік беретін келісім

соглашение, по кото рому банк разрешает фирме 
получать в своем филиале займы в долларах или 
евродолларах - банк фирмаға өз филиалында дол-
лар немесе еуродоллар тү рін де қарыз алуына рұқсат 
беретін келісім

соглашение, по которому банк-инвестор не приобре-
тает новый заем, а предоставляет брокерские 
услуги при реализации займа - инвестор-банк жаңа 
қа рыз хат сатып алмай, қайта қарызхатты өткізу ке-
зін де брокерлік қызметтер көрсететін келісім

соглашение по совместному счету - бірлескен шот 
туралы келісім

соглашение по трансферту - трансферт жө нін де гі 
келісім (валюталық-қаржылық опе ра ция лар дың нор-
маларын реттейтін халықаралық келісім)

соглашение “потолок” - “жоғарғы шек” келісімі
соглашение “потолок / пол” - “жоғарғы шек / төменгі 
шек” келісімі

соглашение предварительное - алдын ала келісім
соглашение преференциальное - пұрсат ты лық 
келісімі 

соглашение принудительное - мəжбүрлеме келісім
соглашение пророгационное - пророгациялық келісім 

(сыртқы сауда мəмілелері бойынша дауларды ше-
шуге қай елдің соты немесе тө  ре  лік соты құзырлы 
екенін анықтайтын шарт)

соглашение пяти ведущих стран Запада о коор ди ни-
рован ных валютных интервенциях - Ба тыс тың бес 
жетекші елінің үй лес ті ріл ген ва лю та лық бас қын шы-
лық туралы келісімі (1985 ж. қыркүйек)

соглашение “репо” - “репо” келісім (қа зы на шы лық 
бағалы қағаздарды сату туралы ке лі сім, мұнда са-
тушы оларды кейінірек уағ да ла сыл ған баға бойынша 
сатып алуға міндеттеледі)

соглашение рыночное - нарықтық келісім
соглашение с клиентом - тапсырыскермен келісім
соглашение с клиентом о счете - тапсырыс кермен 
шот туралы келісім 

соглашение с кредиторами - несиегерлермен келісім
соглашение с ценными бумагами открытого типа 

- бағалы қағаздармен байланысты ашық тұрпатты 
келісім

соглашение “своп” - “своп” келісім (ва лю та лық айыр-
бас бағамының жай-күйін ба қы лау не валюталық 
бас қыншылық жасау мақ са тын да басқа елдің ва-
лютасын сатып алу туралы сол елмен жасасылған 
шарт)

соглашение “стэнд-бай” - “стэнд-бай” келісім 
(Халықаралық валюта қоры мен оған мүше елдің 
арасындағы келісім, бұл келісім бойынша мүше ел 
уағдаласылған кезең бойынша ұлттық валютаға 
айырбас ретінде ке лі сіл ген сома шегінде шетел ва-
лютасын алып тұрады)

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 финансовое - қаржы келісімі
соглашение целевое - мақсатты келісім
соглашения о краткосрочных опционах “колл” на 
правительственные облигации Нидерландов - 
Нидерландының үкімет облигацияларына берілетін 
қысқа мерзімді “колл” опциондар туралы келісімдер

соглашения о связанных продаже-покупке - байлан-
ған сату-сатып алу туралы келісім

соглашения об обратной прода же с последующим 
выкупом - кейіннен өтеуін төлеп алатын кері сату 
туралы келісім

содержание - 1) мазмұн (1. баяндаудың не гіз гі мəні; 
2. бөлімдердің тізбесі, тараулар); 2) асырау, ұстау, 
бағу (1. кез келген ны сан да ғы меншікті: жер, жаб-
дық, құрал-сайман, т.б. ұстау; 2. активтің құнын 
сақтауға жұм сал ған барлық шығын; 3. тұлға заң 
бойынша басқа тұлғаға беруге тиіс күнкөріс қа ра-
жа ты немесе қолдау; 4. басқа тұлғалар ара сын да ғы 
сот ісіне олардың біріне көмек көр се ту жолымен 
заңсыз араласу); 3) жала қы, нəпақы

содержание бухгалтерского баланса - бух гал тер лік 
теңгерімнің мазмұны

содержание бюджетной программы - бюд жет тік бағ-
дарламаның мазмұны
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содержание депозитарного договора - депо зи тарийлік 
шарттың мазмұны

содержание документа - құжаттың мазмұны
содержание консолидированного фонда - шо ғыр лан-
ды рыл ған қордың құрамы

содержание отчета о финансовых результатах - қар-
жы нəтижелері туралы есептің маз мұ ны

содержание управленческого аппарата - бас қа ру шы-
лық аппарат ұстау 

содержание чистого золота - таза алтынның құрамы
содоверенное лицо по трасту - сенімгерлік бойынша 
ортақ сенімді тұлға, сенімгерлік бойынша қосарлас 
сенімді тұлға

содолжник(и) - ортақ борышкер(лер)
содружество - достастық
Содружество Независимых Государств (СНГ) - 
Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығы (ТМД)

соединение - 1) біріктіру; 2) құрама
соединение должника и кредитора в одном лице - 
борышкер мен несиегердің бір тұл ға да бірігуі

соединение исков - талаптарды біріктіру
Соединенные Штаты Америки - Америка Құрама 
Штаттары

соединенный сберегательный счет - бірікті ріл ген 
жинақ ақша шоты

соединять средства, числящиеся на счетах, в еди-
ный фонд - шоттарда есепте тұрған қа ра жатты бір 
қорға біріктіру

соеди нять траст-фонды в общий фонд - се нім гер-
қорларды ортақ қорға біріктіру

созависимость - ортақ тəуелділік
создавать банк - банк құру
создавать банковский синдикат для предоставления 
круп ного займа - ірі қарыз беру үшін банк синдика-
тын құру

созда вать платежные средства - төлем қара жа тын 
жасау

создавать покупательную способность - сатып алу 
қабілетін жасау

создавать резервы - сақтық қорлар жасау
создавать рынок - нарық жасау (бағалы қа ғаз дар 
шығару үшін)

создавать фонд - қор жасау
создаваться в качестве корпорации - корпорация 
ретінде құрылу

создание агентства - агенттік құру
создание альянса - одақ құру
создание базы - қор құру
создание банка - банк құру
создание банков ских филиалов для обеспечения 
превосходства - артықшылықты қам та ма сыз ету 
үшін банк филиалдарын құру

создание бан ковского депозита - банк депозитін жасау
создание банком зарубежных филиалов - банктің ше-
телде филиалдар құруы

создание банком филиальной сети - банктің филиал-
дар торабын құруы

создание благоприят ных условий для финансовых 
опе раций - қаржы операциялары үшін қолайлы 
жағдайлар жасау

создание барьеров - тосқауылдар жасау
создание благоприятных условий - қолайлы жағдай 
жасау 

создание в штате сети филиалов банка - штатта банк 
филиалдары торабын құру 

создание группы банков - банктер тобын құру
создание денег - ақша жасау
создание депозитов - депозиттер жасау
создание депозитов путем кредитования клиентов - 
клиенттерді несиелендіру жолымен депозиттер жасау

создание дилинговых центров - дилингілік 
орталықтар құру

создание запаса - қор құру
создание запасов товарно-материальных ценностей 

- тауар-материал құндылықтары қорын жасау
создание и финан сирование новых предприятий 
промышленными корпорациями - өнеркəсіптік 
кор порациялардың жаңа кəсіпорындар құрып, қар-
жы ландыруы 

создание инфраструктуры малого и среднего биз-
неса - шағын жəне орта бизнес ин фра құ рылымын 
жасау

создание ипотечной ссуды - ипотекалық несие жасау
создание комиссии - комиссия құру
создание компании - компания құру
создание корпорации - корпорация құру
создание новых фи нансовых инструментов - жаңа 
қаржы құралдарын жасау

создание новых рабочих мест - жаңа жұмыс орында-
рын құру

создание общего фонда - ортақ қор құру
создание окружных филиалов банка - банк тің 
округтік филиалдарын құру 

создание отделений и филиалов банка - банк тің 
бөлімдері мен филиалдарын құру

создание пенсионного фонда - зейнетақы қо рын құру
создание резерв ного запаса - босалқы сақтық қор құру
созда ние сети филиалов банка в соседних округах - 
көрші округтарда банк филиалдары торабын құру

создание синдиката еврокредитов путем рассыл-
ки приглашении потенциальным кредиторам 
- əлеуетті несиегерлерге шақыру жіберу жолымен 
еурокредиттер синдикатын құру

создание таможенного союза - кеден одағын құру
создание товарищества - серіктестік құру
создание филиалов банка - банк филиалдарын құру 
создание филиалов банка для расширения присут-
ствия на рынке - нарыққа қатысуды кеңейту үшін 
банк филиалдарын құру

создание фонда - қор кұру
создание фонда финансирования - қаржы лан дыру 
қорын кұру 

создать обеспечение долгового обязательства - бо-
рыш міндеттемесін қамтамасыз ету 
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созыв - шақыру, шақырып жинау
созыв заседания - мəжіліс шақыру
созыв конференции - конференция шақыру
созыв парламента - парламентті шақыру 
созыв собрания акционеров - акционерлер жиналы-
сын шақыру

созывать парламент - парламентті шақыру 
созывать со брание акционеров - ак цио нер лер дің жи-
налысын шақыру

соисполнитель в погашении ссуды - несиені өтеу 
міндетін қосарлас орындаушы

сокращать акцио нерный капитал - акцио нер лік ка-
питалды қысқарту

сокращать инвестиции - инвестицияларды қысқарту
сокращать на личность - қолма-қол ақшаны қысқарту
сокращать разрыв между ценами продавцов и 
покупа телей - сатушылар мен сатып алу шылар 
бағасы арасындағы алшақтықты қысқарту

сокращать срок погашения долгового обязатель ства 
- борышқорлық міндеттемені өтеу мерзімін қысқарту

сокращение - қысқарту, қысқару (1. санын азайту; 
2. жұмыскерлердің штатын азайту, жұмыстан, 
қызметтен босату; 3. бірдеңенің қысқартылған 
атауы)

сокращение акционерного капитала - ак цио нер лік 
капиталды қысқарту

сокращение безработицы - жұмыссыздықты қысқарту 
сокращение бу мажной работы - қағаз жұмы сын қыс-
қарту

сокращение бюджета - бюджетті қысқарту
сокращение бюджетных расходов - бюджет шығысын 
қысқарту

сокра щение валютных резервов - валюталық сақтық 
қорларды қысқарту

сокращение госсектора - мемлекеттік секторды қыс-
қарту

сокращение государственных расходов - мем лекеттік 
шығысты қысқарту

сокращение де нежной массы - ақша жиынын қыс-
қарту

сокращение денежных запасов - ақшалай қор ларды 
азайту

сокращение запасов - қорларды азайту
сокращение запасов наличия - нақты ақша ның 
босал қы қорын қысқарту

сокращение зарплаты - жалақыны қысқарту
сокращение золотого запаса - босалқы алтын қорын 
қысқарту

сокращение золотых резервов - алтынның сақтық 
қорларын қысқарту

сокращение издержек - шығынды қысқарту
сокращение капиталовло жений - күрделі жұм са лым-
ды қысқарту

сокращение инвестиций - инвестицияны қысқарту
сокращение капитала - капиталды қысқарту
сокращение кредита - кредитті қысқарту
сокращение налогов - салықтарды қысқарту

сокращение оговоренной квоты - келісілген үлес те-
ме ні қысқарту

со кращение операций по кредитова нию - кредит 
беру жөніндегі операцияны қысқарту

сокращение основ ных фондов - негізгі қорларды 
қысқарту

сокра щение оставшегося срока погашения долгово-
го обязательства - борышкерлік мін дет те ме ні өтеу 
мерзімін қысқарту

сокращение персонала - қызметкерлерді қыс қарту
сокращение по штату - штат бойынша қыс қар ту
сокращение портфеля заказов - тапсырыстар қор жы-
нын қысқарту

сокращение пособий - жəрдемақыны қыс қар ту
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 қыс-
қарту

сокращение размера вознаграждения - сый ақы мөл-
шерін қысқарту

сокращение размера прибыли - пайда мөл ше рін қыс-
қарту 

сокращение разницы - айырманы қысқарту
сокращение разрыва - алшақтықты азайту 
сокращение разрыва биржевых цен - бир жа дағы 
баға алшақтығын қысқарту

сокращение расходов - шығысты қысқарту
сокращение расходов по ряду бюджетных статей 

- бюджеттің бірқатар баптары бойын ша шығысты 
қысқарту

сокращение резервов - сақтық қорды қысқарту
сокращение рынка - нарықты қысқарту
сокращение снабжения - жабдықтауды қысқарту 
сокращение спроса - сұранысты қысқарту (ба ға лы 
қағазға сұраныс пен ұсыныс баға сы ның арасындағы 
айырманы азайту)

сокращение срока долгового обязательства - борыш-
керлік міндеттеме мерзімін қысқарту

сокращение сроков заимствования - қарыз алу мер зі-
мін қысқарту

сокращение ссуды - несиені қысқарту
сокращение транспортных расходов - көлік шығы-
сын қысқарту 

сокращение штатов - штатты қысқарту
сокращенное название выпуска акций - акциялар 
шығарылымының атауын қысқарту

сокращенный отчет - қысқартылған есептеме
сокредитор - ортақ несиегер, несиелес
сокровище - асыл қазына (1. жекелеген тұл ға лар ға не-
месе мемлекеттерге тиесілі мəнет, тайтұяқ, түрлі 
зергерлік, көркем бұйымдар, жəдігерлік заттар 
түріндегі асыл металдар қорланымы; 2. ақша ат қа-
ры мы ның бірі: ақшаның төлем қа ра жа ты ретінде 
емес, байлықтың қорлануы, құнның сақталуы ре тін-
де пайдаланылуы)
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сокровищница - қазына қоймасы
сокрытая выручка - жасырылған ақшалай түсім
сокрытая выручка в иностранной валюте - шетел 
валютасымен жасырылған ақшалай түсім

сокрытие дохода - табысты жасыру
сокрытие доходов от налогообложения - табысты 
салық салудан жасыру

солид - солид (Византияның салмағы 4,5 грам ға жуық 
алтын шақасы, б.з.б. ІV ғасырда шекілген)

солидарная закладная - ынтымақты кепілпұл
солидарная и индивидуальная гарантия - ынты мақ-
ты жəне жеке кепілдік

солидарная и индивидуальная ответственность - 
ынтымақты жəне жеке жа уап кер ші лік

солидарная нота - ынтымақты нота
солидарная ответственность - ынтымақты жа уап кер-
шілік (азаматтық құқықта: мін дет те ме бойынша 
азаматтық-құқықтық жауапкершіліктің бір түрі, 
мұнда бірнеше борышқор болады)

солидарно и индивидуально - ынтымақты түрде жəне 
жеке түрде

солидарно ответственный - ынтымақты жауапты
солидарное обязательство - ортақ міндеттеме, 
ынтымақ ты міндеттеме

солидарное поручитель ство - ынтымақты ке пілгерлік
солидарное право - ынтықтымақты құқық
солидарность - ынтымақтастық, ниеттестік (1. бір 
ауыз дылық, мүдделердің ортақтығы; 2. бірлескен 
жауапкершілік)

солидарность обязательств - міндеттеме лер дің 
бірдейлігі

солидарные гаранты - ынтымақты ке піл гер лер (бо-
рыш қор лық міндеттеме бойынша бір ге жəне бір-бі-
рі не тəуелсіз түрде жауап бе ре тін тұлғалар тобы)

соли дарные должники - ынтымақты борышкерлер
солидарные требования - ынтымақты талаптар 

(ынтымақты несиегерлердің кез келгені борышқорға 
толық көлемде талап қоюға құқылы болатын 
талаптардың бір түрі)

солидарный выкуп - ынтымақты түрде өте уін төлеп 
алу (бірге де, бөлек те жауапты тұлғалар тобының 
борышқорлық мін дет те ме сі) 

солидарный долг - ынтымақты борыш (адамдар то-
бы ның бірлесіп те, бір-бірінен тə уел сіз түр де де жа-
уап беретін борышы, бо рыш қор лық мін дет те ме сі)

солидные биржевые ценности - қомақты биржа құн-
дылықтары

соло - соло (бүгінгі бағамның “споттық мөл шер ле ме-
ге” көбеюі не азаюы себепті өз ге руі нен туындай тын 
валюта бағамы)

соло-вексель - соло-вексель (1. жай вексель; 2. төлем 
төлеуге міндетті бір адамның ғана қолы қойылған 
вексель) 

соло-вексель передаваемый - табысталатын соло-
вексель 

соль - соль (1. француздың байырғы алтын ша қа сы, 
ХVІІІ ғасырдан бастап “су” деп атал ған; 2. Перудің 
ақша өлшемі, 100 сен та во ға тең)

соляной промысел - тұз кəсіпшілігі
сом - сом (Қырғызстанның жəне Өзбекстан ның ақша 
бірлігі)

сом киргизский - қырғыз сомы (Қыр ғыз стан ның ақша 
өлшемі, 100 тийынға тең)

сомало - сомало (Сомалидің ақша өлшемі, 100 чен те-
зи моға тең)

соменеджер - ортақ менеджер
сомнительная сделка - күмəнді мəміле
сомнительная ссуда - күмəнді несие
сомнительные активы - күмəнді активтер
сомнительные акции - күмəнді акциялар
сомнительные денежные поступления - кү мəн ді 
ақшалай түсімдер

сомнительные долговые требования - күмəн ді 
борыш қорлық талаптар

сомнительные ссуды - күмəнді несие 
сомнительные требования - күмəнді талаптар
сомнительные ценные бумаги - күмəнді баға лы 
қағаздар

сомнительные ценные бумаги, не могущие служить 
обес печением ссуды - несиені қам  та  ма сыз ете ал-
майтын күмəнді бағалы қа ғаз дар

сомнительный бро кер - күмəнді брокер
сомнительный долг - күмəнді борыш
сомнительный заем - күмəнді қарыз
сомнительный счет - күмəнді шот (уа қы ты лы төлену 
ықтималдығы тым төмен шот)

соня - соня (нарықтық жағдайдың өзгеруі ба ғасына 
əсер етпейтін бағалы қағаз)

сообщение - 1) қатынас (қатынау тəсілі); 2) хабар, ха-
барлама (ақпарат, хабарлау)

сообщение брокером клиенту деталей сделки - бро-
кер дің клиентке мəміленің егжей-тегжейі туралы 
хабарлауы

сообщение информационное - ақпараттық хабарлама
сообщение конфиденциальное - құпия хабарлама
сообщение междугородное - қала аралық қатынас
сообщение международное - халықаралық қатынас
сообщение неофициальное - бейресми хабарлама
сообщение новостей - жаңалықтарды хабарлау
сообщение о повышении биржевых курсов - биржа 
бағамының көтерілуі туралы хабарлама

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 (1. мүдделері, мақ сат та ры 
ортақ адамдардың, халықтардың, мемлекеттердің 
бірлестігі; 2 ортақ мүд де лер ді қорғау не ортақ жо-
баны іске асыру үшін біріккен тəуелсіз фирмалар қа-
уым дас ты ғы)

“сообщите о судьбе” - “тағдыры туралы ха бар лаңыз” 
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“сообщите о судьбе докумен та” - “құжаттың тағдыры 
туралы хабарлаңыз”

сообщите по телеграфу о судь бе платежного доку-
мента” - “төлем құжатының тағдыры туралы теле-
графпен хабарлаңыз”

соответствие - сəйкесу, сай келу
соответствие документов - құжаттардың сəйкестігі
соответствие законам шариата - шариғат заңдарына 
сай келу

соответствие качества - сапаның сəйкестігі
соответствие качеству - сапаға сай келу 
соответствие нормам - нормаларға сай болу
соответствие стандарту - стандартқа сəйкестік
соответствие требованиям - талаптарға сай болу
соответствие условиям - шарттарға сай болу
соответстие условиям контракта - келі сім шарт та-
лаптарына сай келу

соответствущие регламенту - регламентке сай 
келетін, реттемеге сай келетін (қар жы лық рет те-
ме нің жəне Орталық банк туралы заң на ма ның та-
лаптарына сай келетін шоттар, мін деттемелер, 
жалпы бағалы қа ғаз дар)

соотношение - арақатынас; арасалмақ (1. бірдеңенің 
ара сындағы өзара байланыс; 2. екі шаманың 
қатынасы)

соотношение валют - валюталардың арасалмағы
соотношение валютных курсов - валюта ба ғам да ры-
ның ара қатынасы

соотношение “запасы - продажи” - “босалқы қорлар - 
сату” арақатынасы

соотношение затрат и эффективности - шы ғын мен 
пайдалылықтың арасалмағы

соотношение “издержек - продажи” - “шы ғын - сату” 
арақатынасы

соотношение издержек - шығынның ара сал ма ғы
соотношение капиталов - капиталдардың ара сал ма ғы
соотношение количественное - сандық ара салмақ
соотношение конверсионное - айырбас та лым ның 
арасалмағы

соотношение конвертационное - айыр бас та лым дық 
арасалмақ

соотношение между вы пуском банкнот и золотым 
запасом - банкнот шығарылымы мен босалқы алтын 
қорының арақатынасы

соотношение между короткими продажами специ-
алистов и общей суммой коротких продаж на 
Нью-Йоркской фондовой бирже - мамандардың 
қысқа сатуы мен Нью-Йорк қор биржасындағы қысқа 
сатудың жалпы сомасының арақатынасы

соотношение между различными частями балан-
са банка - банк теңгерімінің түрлі бө лік те рі нің 
арақатынасы

соотношение между соб ственным и заемным ка-
питалом - меншікті жəне қарыз ка пи та  лының 
арақатынасы

соотношение между собственными и заемными 
средства ми - меншікті жəне қарыз қа ра жа ты ның 
арақатынасы

соотношение между собственными и заемными 
средства ми компании - ком па ния ның меншікті 
жəне қарыз қаражаты ара қа ты на сы

соотношение между стоимостью обеспечения и раз-
мером ссуды - кепілзат құны мен несие мөлшерінің 
арасалмағы

соотношение оборотного капитала и краткосроч-
ных обязательств - айналым капиталы мен қысқа 
мерзімдік міндеттемелердің ара сал ма ғы

соотношение предложения и спроса - ұсы ным мен 
сұранымның арасалмағы

соотношение производства и потребления - ендіріс 
пен тұтынудың арасалмағы

соотношение процентное - пайыздық арасалмақ
соотношение равенства доходов и эффективности 
экономики - табыс теңдігі мен экономика тиім ді лі гі-
нің арасалмағы

соотношение рыночной стоимости золота и серебра 
- алтын мен күмістің нарықтық құ ны ның арасалмағы 

соотношение собственных и заемных средств - мен-
шік ті жəне қарыз қаражатының ара сал мағы

соотношение собственных и заемных средств бан-
ка - банктің меншікті жəне қа рыз қаражатының 
арақатынасы 

соотношение спроса и предложения - сұ ра ныс пен 
ұсыныстың арасалмағы

соотноше ние стоимости золота и серебра - алтын мен 
күміс құнының арақатынасы

соотношение стои мости обыкновенных акций 
и обли гаций корпорации - кор по ра ция ның кə -
дуіл гі акциялары мен облигациялары құнының 
арақатынасы

соотношение текущих активов и текущих обяза-
тельств - ағымдағы активтер мен ағым да ғы мін дет-
те ме лер дің арасалмағы

соотношение текущих активов и текущих пасси-
вов - ағымдағы активтер мен ағымдағы пассивтердің 
арасалмағы 

соотношение цен - бағаның арасалмағы
соотношение цен золота и серебра - алтын мен күміс 
бағасының арасалмағы

соотношение цен и издержек - баға мен шы ғын ның 
арасалмағы 

соотношение “цена - доходы” - “баға - табыс” 
арасалмағы

соотношение цены и качества - баға мен са па ның 
арасалмағы 

сополучатель - ортақ алушы
сопоручитель - тең кепілгер, тете кепілгер, ор тақ ке-
піл гер, қосарлас кепілгер (несие туралы келісімге 
қол қойған жəне ол бойынша бірінші тұлғамен тең 
міндеттеме қа был дау шы екінші тұлға)

сопоставимость - салыстырымдылық‚ сал ғас ты рым-
дылық

сопоставимые цены - салыстырма баға, салыстырыла-
тын баға

сопоставимый показатель - салыстырма көр сеткіш
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сопоставление - салыстыру‚ салғастыру (1. бір-бірімен 
салыстыру; 2. кəсіподақтың жұмыс берушімен ке-
ліс сө зін де еңбекақыны көтерудің дəлелдемесі ре тін-
де ұқсас қызмет түрлеріндегі нақты жалақы дең ге-
йі нің көрсеткіштерін пайдалануы)

сопоставление данных - деректерді салыстыру 
сопоставление затрат - шығынды салғастыру
сопоставление цен - бағаны салғастыру
сопоставления двусторонние - екі жақты салыстыру 
сопоставляющие счета - салыстыратын шоттар
сопоставление с ценой золота - алтынның бағасымен 
салыстыру

сопредседатель - тең төраға, қосанжар төраға, қосар-
лас төраға, тете төраға

сопроводительное письмо - жөнелтпе хат, ілеспе хат, 
жолдамалы хат

сопроводительное письмо к чекам - чекке тіркелген 
жөнелтпе хат

сопроводительное письмо при направлении чеков 
в другой банк на инкассирование - чектерді басқа 
банктерге инкассолауға жолдау кезінде

сопроводительный - ілеспе (құжаттар туралы)
сопроводительный документ - жөнелтпе құ жат, 
ілеспелі құжат, жолдамалы құжат (жүк та сы ма лы-
ның заңды екенін, оның кім ге тиесілі еке нін, мөл-
ше рін жəне жүк алушы мен жүкті жө нел ту ші нің 
атауын куə лан ды ра тын құжат) 

сопряженность потребностей - қажеттіліктің 
тоқайласуы

сопряженные затраты - түйіндес шығын
сопряженные капитальные вложения - тү йін дес 
күрделі қаржы жұмсалымы

сопряженные отрасли - түйіндес салалар
сопряженный с риском - тəуекелмен түйіндес
сопутствующие услуги депозитария - де по зи терийдің 
ілеспе қызмет көрсетуі, депозитарий көрсететін 
ілеспе қызметтер

сораспорядитель - ортақ иеленуші, қосарлас иеленуші
“сорвать куш” - “жырып қалу” (алып-са тар лық пен 
айтарлықтай пайда табу)

соревнование - жарыс
соревнование экономическое - экономикалық жарыс
“сорочка” - “жейде” (жаргон сөз: саудада вексельге 
тіркелген наразылық актісінің атауы) 

сортировка - сұрыптау
сортировка данных - деректерді сұрыптау
сортировка чеков - чектерді сұрыптау
состав - құрам
состав возмещаемых затрат - өтелетін шы ғын ның 
құрамы

состав единой бюджетной классификации - бірыңғай 
бюджеттік сыныптама құрамы

состав невозмещаемых затрат - өтелмейтін шығын-
ның құрамы

состав оборотных фондов - айналым қор ла ры ның 
құрамы

состав основных фондов - негізгі қорлардың құрамы

состав портфеля заказов - тапсырыстар қор жынының 
құрамы

состав правления - басқарма құрамы
состав совокупного годового дохода - жыл дық жиын-
тық табыс құрамы

состав социальный - əлеуметтік құрам
составление - жасау, құрастыру (1. əлдебір бү тін ді 
құрастыру, жасау; 2. қорытынды жасау)

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 графиков при анализе рынка - нарықты 
талдау кезінде кестелер жасау

составление диспаши - диспаша жасау
составление документа - құжат жасау
составление документации - құжаттама жасау
составление досье - құжаттама əзірлеу
составление заведомо ложных счетов - көрінеу жал-
ған шоттар жасау

составление картотеки - картотека жасау
составление каталога - каталог жасау
составление национальных счетов - ұлттық шоттар-
ды жасау

составление отчета - есептемені жасау
составление плана - жоспар жасау
составление прейскурант - прейскурант жасау, баға-
лық 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
составлять общее коли чество - жалпы мөл ше рін 
жасау

составлять общую сумму - жалпы сомасын жасау
составлять согла шение об образовании консорциу-
ма - консорциум құру туралы келісім жасау

составляющая - құрамдас бөлік (бүтіннің, тұ тастың 
құрамдас бөлігі)

составляющая валютная - валюталық құ рам дас бөлік 
составляющая затрат - шығынның құрамдас бөлігі
составная валюта - құрамдас валюта
составная валютная единица Мак свелла Стэмпа - 
Максвелл Стэмптің құрамдас валюта бірлігі

составная лотерея - құрамдас лотерея
составная ставка - құрамдас мөлшерлеме
составная часть - құрамды бөлік, құрамдас бөлік
составной инвестиционный индекс Международной 
финансовой корпорации - Халықаралық қаржы 
корпорациясының құрамдас инвестициялық индексі

составной индекс - құрамдас индекс
состав ной индекс Английского банка - Англия 
банкінің құрамдас индексі
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 составной индекс Доу-Джонса (индекс-65) - Доу-
Джонстың құрамдас индексі (индекс-65)

составной индекс Нью-Йоркской фондовой биржи - 
Нью-Йорк қор биржасының құрамдас индексі

составные части капитала - капиталдың құрамдас 
бөліктері

состояние - 1) дəулет (біреудің мүлкі, капиталы, 
меншігі); 2) жағдай, жай-күй, жай-жапсар, хал

состояние банка - банктің жай-күйі
со стояние банков-членов Федеральной ре зервной 
системы, публикующих ежене дельные отчеты - 
Федералдық сақтық қор жүйесіне мүше, апта сайын 
есептемелер жариялаушы банктердің жай-күйі

состояние валют ного рынка - валюта на ры ғы ның 
жай-күйі

состояние валюты - валютаның жай-күйі
состояние залога - кепілзаттың жай-күйі
состояние застойное - тоқырау жағдайы
состояние инвести ционного процесса - ин вес ти ция-
лық үдеріс жағдайы

состояние кассовой на личности - кассадағы қолма-
қол ақшаның жай-күйі

состояние ликвидно сти - өтімділіктің жай-күйі
состояние ликвидов - өтімді заттардың жай-күйі
состояние насыщения рынка - нарықтың мо лы ғу 
жағдайы

состояние неплатеже способности - төлем тө леу ге 
қабілетсіздіктің жағдайы

состояние неравновесия - тепе-теңсіздік жағ дайы
состояние нормальное - қалыпты жағдай
состояние платежного баланса банка при расчетах 
наличными - банктің қолма-қол ақ ша лай есеп айы-
рысу кезіндегі төлем тең ге рі мі нің жай-күйі

состояние про центной ставки - пайыздық мөл шер ле-
ме нің жай-күйі

состояние равновесия - тепе-теңдік жағдайы
состояние рынка - нарықтың жай-күйі
состояние рынка сроч ных сделок, при котором 
цены на срок соответствуют процентным став-
кам - мерзімді мəміле нарығының мер зімдік баға 
пайыздық мөлшерлемеге сай келетін жай-күйі

состояние рынка ссуд ных капиталов - несие капи-
талдары нарығының жай-күйі

состояние рынка ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар 
нарығының жай-күйі

состояние рынка ценных бумаг, характеризующееся 
крупными покупками несмотря на повышение 
курсов - бағамның кө те рі луі не қарамастан ірі кө лем-
де гі сатып алумен сипатталатын бағалы қа ғаз дар на-
ры ғы ның жай-күйі

состояние спроса и предложения - сұраныс пен ұсы-
ныс тың жай-күйі

состояние счета - шоттың жай-күйі
состояние счета в банке - банктегі шоттың жай-күйі
состояние товарных за пасов - босалқы тауар қорла-
ры ның жай-күйі

состояние торговли - сауданың жай-күйі

состояние финансового расстройства - қар жы ның 
қожырау жағдайы

состояние финансовое - қаржы жағдайы, қар жы ның 
жай-күйі

состояние хозяйственное - шаруашылық жағ дайы
состояние цен на рынке - базардағы бағаның жай-күйі
состояние экономики - экономиканың жай-күйі
сострахование - ортақ сақтандыру (белгілі бір тəуе кел-
ді сақтандыруға белгілі бір үлеспен екі не одан көп 
сақтандырушы қатысатын сақтандыру түрі)

сострахователь - ортақ сақтандырылушы, ор тақ 
сақтанушы

состраховщик - ортақ сақтандырушы
сотня - жүздік (құны 100 долларлық купюра де генді 
білдіретін жаргон сөз)

сотрудник - қызметкер
сотрудник банка, ведающий инвестициями - банктің 
инвестицияларды жүргізуші қыз мет кері

сотрудник банка, от вечающий за управление 
инвестици ями клиента - клиенттің инвестицияла-
рын басқаруға жауап беретін банк қызметкері

сотрудник по кредитам - кредиттер жөніндегі 
қызметкер

сотрудник ответственный - жауапты қызметкер
сотрудничество - ынтымақтастық
сотрудничество в области валютных отношений 

- ва лю талық қарым-қатынас са ла сын да ғы ын ты мақ-
тастық

сотрудничество в области маркетинга - маркетинг 
саласындағы ынтымақтастық

сотрудничество в рамках соглашения “валютная 
змея” - “валюталық ауытқыма” келісімі шеңберіндегі 
ынтымақтастық

сотрудничество в сфере валютных отношений - 
валюталық қатынастар саласындағы ынтымақтастық

сотрудничество взаимовыгодное - өзара тиім ді ынты-
мақтастық

сотрудничество двустороннее - екі жақты ын ты мақ-
тастық

сотрудничество инвестиционное - ин вес ти ция лық 
ынтымақтастық

сотрудничество межгосударственное - мемлекет ара-
лық ынтымақтастық

сотрудничество международное - ха лық ара лық ынты-
мақтастық

сотрудничество межпарламентское - пар ла мен т ара-
лық ынтымақтастық

сотрудничество многостороннее - көп жақты ынты-
мақтастық

сотрудничество на компенсационной основе - өтем-
дік негіздегі ынтымақтастық

сотрудничество экономическое - эко но ми ка лық 
ынты мақтастық

соучредитель - тең құрылтайшы, ортақ құ рыл тайшы
софинансирование - ортақ қаржыландыру, бірлесіп 
қаржыландыру
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софинансирование инвестиционных проектов - 
инвестициялық жобаларды ортақ қаржыландыру

софинансирование по займу МБРР по проекту со-
циальной защиты - əлеуметтік қор ғау жобасы 
бойынша Халықаралық даму жəне жаңғырту банкі 
берген қарыз бойынша ортақ қаржыландыру

сохранение - сақтау
сохранение запрета - тыйымды сақтау
сохранение капитала - капиталды сақтау
сохранение льгот - жеңілдіктерді сақтау
сохранение налоговых льгот - салық же ңіл дік терін 
сақтау

сохранение портфеля ценных бумаг - бағалы қағаз-
дар қоржынын сақтау

сохранение постоянного уровня доходности - табыс-
ты лықтың тұрақты деңгейін сақтау

сохранение права - құқықты сақтау
сохранение права собственности - меншік құ қ ығын 
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 рас писка - сақтау қолхаты, сақ тал ған қолхат
сохранное свидетельство - сақтауға алу куə лі гі 

(жинақ банкінің мекемелері аза мат тар дың облига-
цияларын сақтауға қабылдау ке зін де беретін куəлік)

сохранное свидетельство на облигации - облигация-
ларды сақтау куəлігі

сохранность - сақталу, сақталушылық
сохранность вкладов - салымдардың сақталуы
сохранность капи тала - капиталдың сақталуы
сохранность пенсионного накопления - зейнетақы 
қорланымының сақталуы

социализация - қоғам мүлкіне айналдыру, əлеу мет-
тендіру

социальная адаптация - əлеуметтік бейімделу
социальная адекватность - əлеуметтік ба ла ма лылық
социальная база - əлеуметтік база, əлеуметтік негіз
социальная гарантия - əлеуметтік кепілдік
социальная защищенность - əлеуметтік қор ға лу
социальная защищенность граждан - аза мат тардың 
əлеуметтік қорғалуы

социальная защищенность населения - ха лық тың 
əлеуметтік қорғалуы

социальная защищенность пенсионеров - зейнет кер-
лердің əлеуметтік қорғалуы

социальная инфляция - əлеуметтік инфляция (өнімнің 
сапасына, қоршаған ортаны қор ғау ға қойылатын 
жаңа қоғамдық та лап тар ға байланысты шығынның 
өсуі ық па лы мен бағаның өсуі)

социальная инфраструктура - əлеуметтік ин фра құ-
рылым

социальная ответственность - əлеуметтік жа уап кер-
шілік

социальная ответственность бизнеса - биз нес тің 
əлеуметтік жауапкершілігі

социальная политика - əлеуметтік саясат
социальная помощь - əлеуметтік көмек 
социальная реабилитация - əлеуметтік оңалту
социальная рыночная экономика - əлеу мет тік на-
рық тық экономика

социальная справедливость - əлеуметтік əді леттік
социальная статистика - əлеуметтік статистика
социальная сфера - əлеуметтік ая (адам дар дың тұр-
мыс салтымен жəне тұр мыс деңгейімен тікелей 
байланысты жəне олардың əл-ауқатын, тұ ты нуын 
ай қын дай тын салалардың, кə сіп орын дар дың, ұйым -
дар дың жиынтығы: ең алдымен қыз мет көр се ту 
аясы, атап айт қан да білім беру, мəдениет, ден сау-
лық сақ тау, əлеу мет тік қамсыздандыру, дене шы-
нық ты ру, қоғамдық тамақтандыру, коммуналдық 
қыз мет көрсету, жолаушылар көлігі, байланыс)

социальная цена - əлеуметтік баға
социальная экология - əлеуметтік экология
социальная эффективность рынка - на рық тың 
əлеуметтік тиімділігі, базардың əлеу мет тік тиімділігі

социальное обеспечение (собес) - əлеу мет тік қам сыз-
дан дыру (азаматтарды қар тай ған да, еңбек ету 
қа бі летінен то лық немесе ішінара айрылғанда, асы-
раушысынан ай рыл ғанда материалдық қам сыз дан-
ды ру дың, сондай-ақ көп балалы отбасылар мен ау қа-
ты төмен отбасыларға көмек көр се ту дің мемлекет 
белгілеген жүйесі)

социальное обеспечение за счет государственных 
налогов - мемлекеттік салықтар есе бі нен əлеуметтік 
қамсыздандыру 

социальное обслуживание - əлеуметтік қыз мет 
көрсету

социальное переустройство - əлеуметтік қай та құру
социальное планирование - əлеуметтік жос парлау
социальное пособие - əлеуметтік жəрдемақы
социально-экономическая система - əлеу мет тік-
экономикалық жүйе

социально-экономическая статистика - əлеу меттік-
экономикалық статистика

социально-экономические задачи государства - 
мемлекеттің əлеуметтік-экономикалық міндеттері

социально-экономическое прогнозирование - əлеу-
мет тік-экономикалық болжау

социальные выплаты - əлеуметтік төлемдер (кіріс 
деңгейіне қарамастан белгілі та лап тар ға сай келе-
тін дерге əлеуметтік қам сыз дан ды ру бойынша ұсы-
ны латын төлемдер)

социальные издержки - əлеуметтік шығын
социальные льготы - əлеуметтік жеңілдіктер
социальные налоги - əлеуметтік салықтар
социальные нормативы - əлеуметтік нормативтер
социальные пособия - əлеуметтік жəрдемақы
социальный аудит - əлеуметтік аудит (компания қыз-
ме ті нің қоршаған ортаның ықтимал ластануына, 
қыз мет керлердің денсаулық жағ да йына, қауіпсіз 
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ең бек жағдайының қам та ма сыз етілуіне қатысты 
жақтарын тə уе лсіз сараптау)

социальный индивидуальный код (СИК) - əлеу мет-
тік жеке код (ƏЖК)

социальный институт - əлеуметтік институт
социальный капитал - əлеуметтік капитал
социальный налог - əлеуметтік салық
социология - социология, əлеуметтану (қоғам туралы, 
қоғамдық экономикалық формациялар дамуы ның 
өзін дік заңдылықтары туралы, олар дың əрекет ету 
те тік тері жəне қоғамның, тап тар дың, ха лық тар-
дың, жекелеген əлеуметтік-де мо гра фия лық топ-
тар дың қызметінде көрініс табуы ерек ше лік те рі 
туралы ғылым)

социология труда - еңбек социологиясы
социология управления - басқару социологиясы
соцстрах (социальное страхование) - əлеу мет тік 
сақтандыру

сочетание коммерческого и инвестиционного бан-
ковского дела - коммерциялық жəне инвестициялық 
банк ісінің ұштастырылуы

сочетание публичной эмиссии акций и размещения 
новых ценных бумаг среди существующих акцио-
неров - акциялардың көп ші лікке арналған эмиссиясы 
мен жаңа ба ға лы қағаздарды қазіргі акционерлер ара-
сында орналастырудың ұштастырылуы

сочетание форвардной и опционной валютных сде-
лок - форвардтық жəне опциондық валюта мə мі ле ле-
рін ұштастыру 

сочетающий разные характеристики - түрлі сипатта-
маларды ұштастырушы (бағалы қа ғаз туралы)

сочетающий разные элементы - түрлі эле мент тер ді 
ұштастырушы (бағалы қағаздар туралы)

союз - одақ (1. біріккен бірнеше мемлекеттен тұ ра-
тын бірыңғай жоғарғы өкіметі бар мем ле кет тік 
құрылым, мыс., бұрынғы КСРО, Югославия Одақ-
тық Республикасы, немесе өзін-өзі басқаратын 
отарлар, мыс., Австралия Одағы; 2. қоғамдық бір-
лес тік, ұйым; 3. қайсыбір мақсат, іс-қимылдар үшін 
бір не ше тəуелсіз мемлекеттердің бірігуі, ке лісуі, 
мыс., кеден одағы, экономикалық одақ, əскери одақ; 
4. кəсіптер бойынша бірігу, мыс., жазушылар одағы, 
суретшілер одағы)

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 (қайсыбір белсенділіктің, ха ре кеттің 
айтарлықтай əлсіреуі)

спад деловой актив ности - іскерлік бел сен ді лік тің 
құлдырауы

спад инвестиционной активности - ин вес ти ция лық 
белсенділіктің құлдырауы

спад инвестиционный - инвестициялық құл дырау

спад инфляционной - инфляциялық құлдырау
спад кратковременный - қысқа мерзімдік құл дырау
спад спроса - сұраныстың құлдырауы
спад экономический - экономикалық құл ды рау
спад экономической активности - эко но ми ка лық 
белсенділіктің құлдырауы

“спазм” ликвидности - өтемпаздықтың “тырыстауы” 
(нарық жағдаятының нашарлауы на байланысты 
ақшаның уақытша же тіс пе уі)

“спасательная лодка” - “құтқарғыш қайық” (жар-
гон сөз: қаржы қиындығына ұшыраған банктерді 
құтқару амалы: қор биржасының дилерлеріне дəр-
мен сіз дікке ұшыраған жағ дай да материалдық көмек 
көрсету үшін құ рыл ған ақшалай қор)

спасение репутации - беделін сақтап қалу
спектейл - спектейл (делдалмен, дилермен мəн   дес сөз, 
негізінен дилердің, биржа іс ке рі нің міндетін ат қа ру-
шы бөлшек сауда дел да лы)

спекулирование - алып-сатарлық жасау
спекулирование акциями - акциялармен алып-
сатарлық жасау

спекулирование на разнице в курсах - ба ғам да ғы 
айырмашылықты пайдаланып алып-са тар лық жасау 

спекулировать - алып-сатарлық жасау
спекулиро вать акциями - акциялармен алып-
сатарлық жасау

спекулировать без доста точного покрытия - жет кі-
лікті өтемсіз алып-сатарлық жасау

спекулировать на бирже - биржада алып-са тар лық 
жасау

спекулировать на повышении цен - бағаны көтеру 
негізінде алып-сатарлық жасау

спекулировать на разнице в курсах ценных бумаг 
- бағалы қағаздар бағамындағы айырма негізінде 
алып-сатарлық жасау

спекулировать с небольшой при былью - аз да ған 
пайдамен алып-сатарлық жасау

спекулировать ценными бумагами новых выпусков 
- жаңадан шығарылған бағалы қа ғаз дар мен алып-
сатарлық жасау

спекулянт - алып-сатар (“бұқа” жаргонының си но ни-
мі: бағамның жоғарылауына ойнайтын ак ция лар дың 
иесі дегенді білдіретін термин)

спекулянт акциями - акциялармен алып-са тар лық 
жасаушы

спекулянт биржевой - биржалық алып-сатар, биржа 
алып-сатары

спекулянт вексельный - вексельдік алып-сатар
спекулянт, занимающийся сомнительными опера-
циями - күмəнді операциялармен айналысушы алып-
сатар

спекулянт, играющий на повышение - жо ға ры лауға 
ойнаушы алып-сатар

спекулянт, играющий на повышение курса - ба ғам-
ның жоғарылауына ойнаушы алып-сатар

спекулянт, играющий на понижение - тө мен деу ге 
ойнаушы алып-сатар
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спекулянт играющий на понижение, но имеющий 
в наличии акции - төмендеуге ойнаушы, бірақ 
қолында акциялары бар алып-сатар

спекулянт, идущий на большой риск в ожидании 
высоких прибылей - жоғары пайда алуға үміттеніп, 
үлкен тəуекелге барушы алып-сатар

спекулянт на валютной бирже - валюта бир жа сын-
дағы алып-сатар

спекулянт на срочной бирже, обычно открывающий 
и закрывающий пози цию в течение дня - мерзімді 
биржадағы əдетте бір күн бойына жайғасымды ашу-
шы жəне жабушы алып сатар

спекулянт на фондовой бирже - қор биржа сын дағы 
алып-сатар

спекулянт недвижимостью - жылжымайтын мү лікпен 
алып-сатарлық жасаушы

спекулянт не движимым имуществом - жылжымай-
тын мүлікпен алып-сатарлық жасаушы

спекулянт, продающий имеющиеся у него в на-
личии ценные бумаги - өзінің қолында бар бағалы 
қағаз дар ды сатушы алып-сатар

спекулянт профессиональный - кəсіби алып-сатар
спекулянт, стремящийся скупать акции по низкому 
курсу - акцияларды төмен ба ғам мен сатып алуға ты-
рысушы алып-сатар

спекулянт ценными бумагами - бағалы қа ғаз дар мен 
алып-сатарлық жасаушы

спекулянт ценными бумагами новых выпусков 
- жаңа дан шығарылған бағалы қа ғаз дар мен алып-
сатарлық жасаушы

спекулянты, сбивающие курс - бағамды тү сі ру ші 
алып-сатарлар

спекулятивная акция с рез ким ростом курса - 
бағам ның күрт өсуімен байланысты алып-сатарлық 
əрекет

спекулятивная биржевая контора - бир жа лық алып-
сатарлық кеңсе

спекулятивная биржевая сделка - алып-са тар лық 
биржа мəмілесі

спекулятивная горячка - жалдаптық қыз ба лық, алып-
сатарлық қызбалық, алып-са тар лық желік

спекулятивная игра на разнице котировок - баға 
бел гіленіміндегі айырмаға негізделген алып-
сатарлық ойын

спекулятивная маржа - алып-сатарлық маржа
спекулятивная облига ция - алып-сатарлық облигация
спекулятивная покупка в период повышения 
конъюнктуры - жағдаят көтерілген ке зең де алып-
сатарлықпен сатып алу

спекулятивная покупка в период понижения 
конъюнктуры - жағдаят төмендеген ке зең де алып-
сатарлықпен сатып алу

спе кулятивная сделка - алып-сатарлық мəміле
спекуля тивная 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 акции - алып-сатарлық акциялар
спекулятивные деньги - алып-сатарлық ақша
спекулятивные запасы - алып-сатарлық босалқы 
қорлар

спекулятивные операции - алып-сатарлық опера-
циялар

спекулятивные операции с ценными бумагами - 
бағалы қағаздармен жасалатын алып-сатарлық опе-
рациялар

спекулятивные ссуды - алып-сатарлық несие (бағалы 
қағаздарды сатып алу үшін)

спекулятивные ценные бумаги - алып-сатар лық 
бағалы қағаздар

спекулятивные ценные бумаги, которые из-за боль-
шого риска необходимо смешивать с другими в 
порт феле инвестора - үл кен қа тер дің болуы себепті 
ин вес тор дың қор жы нын да басқа бағалы қағаздармен 
ара лас ты ры луы қажет алып-сатарлық бағалы 
қағаздар

спекулятивные цены - алып-сатарлық баға, жалдап-
тық баға

спекулятивный - алып-сатарлық
спекулятивный банк - алып-сатарлық банк
спекулятивный доход - алып-сатарлық табыс
спекулятивный капитал - алып-сатарлық капитал
спекулятивный мотив - алып-сатарлық уəж
спекулятивный мотив накопления денег - ақша 
қорлануының алып-сатарлық уəжі (кейнстік талдау 
санаты)

спекулятивный синдикат - алып-сатарлық синдикат
спекулятивный спрос - алып-сатарлық сұ ра ныс 

(1. алып-сатарлық мақсатпен тауар лар ды, құн ды-
лық тарды, т.б. сатып алу-сату; 2. сатып алу ба ға-
сы мен сату бағасы ара сын да ғы айырмадан алып-са-
тар лық пайда алу мақсатымен биржа құн ды лық та-
рын сатып алу-сату; 3. бақай есепке құрылған, жеке 
бас тың пайдасын күйттейтін жал дап тық əрекет; 
4. белгілі бір өнімнің ба ға сын түрлендіру есебінен 
қыс қа мерзімде дивидендтер алуға бағытталған іс-
əрекет) 

спекуляция - алып-сатарлық (белгілі бір өнім ге бағаны 
өзгерту есебінен қысқа мер зім де дивидент алуға 
бағытталған қызмет)

спекуляция акци ями - акциялармен жасалатын алып-
сатарлық

спекуляция биржевая - биржадағы алып-са тар лық
спекуляция в больших размерах - ірі кө лем де жаса-
латын алып-сатарлық

спекуляция валютная - валютамен алып-са тар лық 
жасау

спекуляция “золотыми кирпичами” - “алтын кір піш-
тер мен” алып-сатарлық

спекуляция иностранной валютой - шетел валютасы-
мен алып-сатарлық
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спекуляция мелкая - ұсақ алып-сатарлық
спекуляция на повышение - жоғарылауға алып-
сатарлық жасау

спекуляция на повышении курсов - ба ғам ның 
көтерілуін пайдаланып алып-сатарлық жасау

спекуляция на повышении цен - бағаның кө терілуін 
пайдаланып алып-сатарлық жасау

спекуляция на по нижение - төмендеуге алып-
сатарлық жасау

спекуляция на разнице валютных курсов - валюта 
бағамдарының айырмасына алып-сатарлық жасау

спекуляция на раз нице курсов ценных бумаг - 
бағалы қағаздар бағамдарының айырмасына алып-
сатарлық жасау

спеку ляция на фондовой бирже - қор биржасында 
алып-сатарлық жасау

спекуляция недвижимостью - жылжымайтын мүлік-
пен алып-сатарлық жасау

спекуляция при кредитовании - не сие лен ді ру кезінде 
алып-сатарлық жасау

спекуляция фью черсами - фьючерстермен алып-
сатарлық жасау

спекуляция ценными бумагами - бағалы қа ғаз дар мен 
алып-сатарлық жасау

спецаукцион - арнаулы аукцион
спецгашение - арнайы мөрлендіру
специализация - мамандандыру, мамандану (1. қай сы-
бір сала бойынша арнаулы білім алып, машықтану; 
2. харекетті қайсыбір кəсіпке, мамандыққа шо ғыр-
лан дыру; 3. еңбекті жекелеген операцияларға бөлу)

специализация банков - банктерді мамандандыру
специализация кредитов - кредиттерді мамандандыру
специализация международная - халықара лық ма-
мандану 

специализиро ванная панель предложения - ұсы ныс-
тың мамандандырылған панелі

специализированная товарная биржа - ма ман дан ды-
рыл ған тауар биржасы

специализированное финансовое учреждение, де-
лаю щее капиталовложения, связанные с риском - 
тəуекелмен байланысты күр де лі жұмсалым жасаушы 
ма ман дан ды рыл ған қаржы мекемесі

специализированные финансовые институты - ма-
ман дандырылған қаржы институт тары

специализированные финансовые учрежде ния - ма-
ман дандырылған қаржы мекемелері

специализированный аукцион - маманданды рылған 
аукцион

специализированный банк - маманданды рыл ған банк
специализиро ванный взаимный фонд - ма ман данды-
рылған өзара қарыз қоры 

специализированный депозитарий паевого инвес-
тиционного фонда - үлеспұлдық ин вес ти ция лық 
қор дың мамандандырылған депозитарийі

специализированный комплекс маркетинга - маман-
дандырылған маркетинг кешені

специализирован ный курс - мамандан ды рыл ған 
бағам

специализированный регистратор - маман дан ды рыл-
ған тіркеуші

специализированный рынок - маман дан ды рыл ған 
нарық

специализи рованный филиал банка, осуществляю-
щий иностранные операции - банк тің шетел опе-
рацияларын жүзеге асы ру ға мамандандырылған 
филиалы

специалист в области управления - басқару са ла сын-
дағы маман

специалист в области финансов - қаржы са ла сындағы 
маман

специалист ведущий - жетекші маман
специалист высокой квалификации - жо ға ры білікті 
маман

специалист главный - бас маман
специалист иностранный - шетелдік маман
специалист квалифицированный - білікті маман
специалист по анализу ак ций - 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 - бух гал терлік 
есеп жөніндегі маман

специалист по валютным операциям - ва лю та лық 
операциялар жөніндегі маман

специалист по инвестициям - инвестициялар жөнін-
дегі маман

специалист по кредитам - кредиттер жө нін де гі маман
специалист по маркетингу - маркетинг жө нін дегі 
маман

специалист по операциям с фондовыми ценностями 
- қор құндылықтарымен операция жө ніндегі маман

специалист по прогнозирова нию биржевой конъ-
юнк туры - биржа жағдаятын болжау жө ніндегі ма-
ман

специалист по таможенному брокеру - кеден делдалы 
жөніндегі маман

специалист по таможенному оформлению - кеден 
ресімдеуі жөніндегі маман

специалист по финансовым вопросам - қар жы мəсе-
лелері жөніндегі маман

специалист по ценным бумагам - бағалы қа ғаз дар 
жөніндегі маман

специалист по экономическим вопросам - эконо ми-
ка лық мəселелер жөніндегі маман

“специалисты” - “мамандар” (Нью-Йорктегі қор бир-
жасының мүшелері)

специальная акция - арнаулы акция
специальная биржевая сессия - арнаулы биржалық 
сессия

специальная гарантия - арнаулы кепілдік
специальная заявка - арнаулы өтінім
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специальная монета - арнаулы мəнет (құ ра мын да 
металл бар екені үшін ғана емес, сонымен бірге осы 
мəнетке қызығушылық үшін де сатып алынатын)

специ альная надбавка на безнадежные долги - үміт-
сіз борыштарға арнаулы үстеме

специальная на логовая льгота - арнаулы са лық 
жеңілдігі 

специальная на логовая льгота банковскому сектору 
- банк секторына арнаулы салық же ңілдігі 

специальная налоговая облигация - арнаулы салық 
облигациясы

специальная пошлина - арнаулы баж
специальная программа маркетинга - мар ке тин гінің 
арнаулы бағдарламасы

специальная рыночная стоимость - арнаулы нарық-
тық құн

специальная скидка с цены - бағадан арнаулы 
шегерім

специальная ставка (спецставка) - арнаулы мөл шер-
леме

специальная таможенная пошлина - арнаулы кеден 
бажы

специальная таможенная ставка - арнаулы кеден 
мөлшерлемесі

специальная таможенная статистика - ар нау лы ке-
ден статистикасы

специальная цена - арнаулы баға
специальная экономическая зона - арнау лы эко но-
ми ка лық аймақ (салықтар мен бюджетке басқа да 
тө лемдер бойынша же ңіл дік тер көзделген мем ле-
кет тік аймақ)

специально оговоренная цена - арнайы уағ да ла сыл-
ған баға

специально упомянутые активы - арнайы ес кер тіл-
ген активтер

специально упомянутые ссуды - арнайы ес кер тілген 
несие

специальное кредитование - арнаулы несие лендіру
специальное кроссирование чека - чекті арнаулы 
кростау

специальное право заимствования - арнаулы қарыз 
алысу құқығы (халықаралық валюта қоры мемлекет 
аралық жəне банк аралық есеп айырысу үшін пайда-
ланатын жасанды ақша бірлігі)

специальное предложе ние - арнаулы ұсыныс
специальное предложение цены - бағаның арнаулы 
ұсынысы, арнаулы баға ұсынысы

специальное хранение - арнаулы сақтау
специальные бан ковские кредиты - арнаулы банк 
кредиттері

специальные внебюджетные средства - бюджеттен 
тыс арнаулы қаражат

специальные выпуски государственных зай мов - 
мем лекеттік қарызхаттардың арнаулы шы ға ры лым-
да ры

специальные звания должностных лиц таможенных 
органов - кеден органдары лауазымды адамдарының 
арнаулы атақтары

специальные золотые акции - арнаулы алтын ак-
циялар

специальные источники финансирования капи-
тальных вложений - күрделі жұм са лым ды қар жы-
лан ды ру дың арнаулы көздері

специальные кредитные институты - арнаулы не-
сие институттары (несие берудің қай сы бір саласына 
маманданған несие мекемелері)

специальные кредитные учреждения - ар нау лы не-
сие мекемелері

специальные марки - арнаулы маркалар, арнаулы 
таңбалар

специальные налоги - арнаулы салықтар
специальные налоговые льготы - арнаулы са лық 
жеңілдіктері

специальные налоговые облигации - арнаулы салық 
облигациялары

специальные платежи - арнаулы төлемдер
специальные пошлины - арнаулы баждар
специальные права заимствования (СПЗ) - арнаулы 
өзара қарыз құқықтары (ағыл. SDR - specіal drawіng 
rіgts, СДР - Халықаралық валюта қоры шеңберіндегі 
есептік ақша бірлігі, яғни Халықаралық валюта қоры 
үкі мет аралық жəне банк аралық есеп айырысу үшін 
пайдаланатын жасанды ақша бірлігі)

специальные расходы - арнаулы шығыс
специальные резервы - арнаулы сақтық қор ла ры
специальные резервы для покрытия убытков по 
ссудам - несие бойынша залалды өтеу ге арналған ар-
наулы сақтық қорлары

специальные резервы на покрытие сомнительных 
долгов - күмəнді борышты өтеуге ар налған арнаулы 
сақтық қорлар

специальные скидки - арнаулы шегерім
специальные средства - арнаулы қаражат
специальные ссудные счета - арнаулы несие шоттары
специальные фонды - арнаулы қорлар (нақты мақ-
сат қа арналған мемлекеттік ақшалай қаражат)

специальные экономические зоны в Республике 
Казахстан - Қазақстан Рес пуб ли ка сын да ғы арнаулы 
экономикалық аймақтар (Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы-
ның ерекше құ қық тық режим қолданылатын шек-
теу лі аумағы)

специальный аккредитив - арнаулы аккредитив
специальный арбитражный счет - арнаулы 
арбитраж дық шот

специальный ба лансовый отчет - арнаулы теңгерім-
дік есептеме

специальный денежно-кредитный кризис - арнаулы 
ақша-несие дағдарысы

специальный депозит - арнаулы депозит
специальный договор - арнаулы шарт
специальный заем - арнаулы қарыз
Специальный комитет совета управ ляющих по во-
просу о реформе Меж дународной валютной систе-
мы и смежным проблемам - Ха лық ара лық валюта 
жүйесінің реформасы жəне сабақтас проблемалар 
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туралы мəселе жө нін дегі басқарушылар кеңесінің 
арнаулы комитеті

специальный коммерческий курс - арнаулы коммер-
циялық бағам

специальный кредитно-финансовый институт - ар-
наулы несие-қаржы институты 

специальный крос сированный чек - арнаулы крос-
сирленген чек (төлемақы бойынша шектелген)

специальный курс - арнаулы бағам
специальный курс тенге - теңгенің арнаулы бағамы
специальный налоговый режим - арнаулы салық 
режимі, арнаулы салық тəртіптемесі (салық тө леу-
ші лер дің жекелеген санаттары үшін белгіленетін 
жəне жекелеген салық түрлерін есептеу мен тө леу-
дің, жер телімдерін пайдаланғаны үшін ақы тө леу-
дің, сондай-ақ олар бойынша салық есептілігін бе-
ру дің оңайлатылған тəртібін қолдануды көздейтін 
бюджетпен есеп айырысудың ерекше тəртібі)

специальный облигационный счет - арнаулы облига-
ция лық шот

специальный процент - арнаулы пайыз
спе циальный регистр крупных акцио неров - ірі 
акцио нерлердің арнаулы тіркелімі

специальный резерв - арнаулы сақтық қор
специальный резерв для покрытия убытков по ссу-
дам - несие бойынша залалды өтеуге арналған арнау-
лы сақтық қор

специальный ре зервный фонд - арнаулы сақтық қор
спе циальный сберегательный счет, не облагаемый 
налогом - салық салынбайтын арнаулы жинақ шоты 
(Ұлыбритания)

специальный совместный фонд - арнаулы бірлескен 
қор

специ альный счет - арнаулы шот
специальный счет бюджетного инвестиционного 
проекта или программы - арнаулы бюд жет тік ин-
вес ти ция лық жоба немесе бағ дар ла ма шоты

специальный текущий счет - ағымдағы ар наулы шот
специальный текущий счет, по которому не требу-
ется минимального остатка - ең аз қал  дық талап 
етіл мейтін ағымдағы арнаулы шот

специальный фонд - арнаулы қор
специес - специес (мəнеттің атауына қо сым ша 
жалғау)

спецификация - айрықшалау, айрықшалама 
(1. бірдеңенің айрықша ерекшеліктерін санап 
көрсету; 2. тауар топтамасына жө нелт пе құжат; 
3. сатып алу-сату шартына немесе жеткізу шар-
тына қосымша; 3. есеп айырысу құжатының бір 
бө лі гі; 4. ұсы ны ла тын не жеткізілетін тауарлар дың 
тізбесі)

специфицированный счет - айрықшалан ды рыл ған 
шот

специфическая процентная ставка - ай рық ша пайыз-
дық мөлшерлеме 

специфическая таможенная пошлина - ай рық ша лық-
ты кеден бажы

специфические активы - айрықшалықты активтер 
специфические ставки таможенных пошлин - кеден 
бажының айрықшалықты мөл шер ле ме сі

специфические экономические законы - ай рық ша-
лық ты экономикалық заңдар

специфический капитал - айрықша капитал
специфический таможенный тариф - ай рық шалықты 
кеден тарифі

спецкартсчет - арнаулы карточка шоты
спикер - спикер (парламент төрағасы)
спин-офф - спин-офф (компаниядан құ ры лым дық бө-
лім ше ні бөліп шығарып, соның не гі зін де жаңа ак цио-
нер лік қоғам құру) 

“спины зеленые” - “жасыл жонарқалар” (қа ғаз доллар)
спираль инфляции - инфляция бұралымы, инфляция 
шиыршығы (экономиканың бір секторында бағаның 
көтерілуі басқа секторларда да бағаның көтерілуін 
туғызуы үдерісі)

спираль инфляционная - инфляциялық бұ ра лым, 
инфляциялық шиыршық

списание - есептен шығару, шығынға жазу (1. ак тив-
тің теңгерімдік құнының нөлге дейін азаюы; 2. өн-
ді ріп алуға болмайтын берешектің сомасын нөлге 
де йін азайту; 3. қайсыбір активті залалға жатқызу)

списание безнадежного долга - үмітсіз борышты 
есептен шығару

списание в расход - шығысқа шығару, шы ғыс қа 
жатқызу

списание долга - борышты есептен шығару
списание задолженности - берешекті есептен шығару
списание затрат - шығынды есептен шығару
списание излишнее - артық есептен шығару
списание непогашенной ссуды - өтелмеген несиені 
есептен шығару

списание непогашенной ссуды за счет капитала 
банка - банк капиталы есебінен өтел ме ген несиені 
есептен шығару

списание основных средств - негізгі құрал-жабдықты 
есептен шығару

списание основных фондов - негізгі қорларды есептен 
шығару

списание пени - өсімпұлды есептен шығару
списание плохих активов - нашар активтерді есептен 
шығару 

списание плохих долгов - нашар борыштарды есептен 
шығару 

списание с баланса безнадежной задолженности по 
кредиту - кредит бойынша үмітсіз берешекті тең ге-
рім нен шығару

списание со счета - шоттан шығару (қара жат тың бір 
бөлігін басқа шотқа аудару)

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
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списанная (списываемая) стоимость - есептен шы ға-
рыл ған (есептен шығарылатын) құн

списанная ссуда - есептен шығарылған несие
списанная сумма - есептен шығарылған сома
списанные суммы налогов - есептен шыға рыл ған 
салықтар сомасы

списанный внешний долг - есептен шыға рыл ған 
сыртқы борыш

списанные долги - есептен шығарылған борыштар
спи санные кредиты - есептен шығарылған кредит
списанный долг - есептен шығарылған борыш
списки фитча - фитч тізімдері (басты биржада тір-
кел ген бағалы қағаздардың сəтті саудалық бағасын 
көрсететін тізімдер) 

список - тізім
список активов (обычно ценных бумаг), в которые 
разрешается вкладывать средства - қаражат са лу ға 
рұқсат етілетін активтердің (əдетте бағалы қа ғаз-
дар дың) тізімі (АҚШ)

список активов, в которые разреше но делать вложе-
ния - салым салу рұқсат етілген ак тивтердің тізімі

список акций - акциялар тізімі
список акций и их цен на внебиржевом рынке - 
акциялардың жəне олардың биржадан тыс нарықтағы 
бағасының тізімі

список акций, по кото рым объем торговли в дан-
ный день был наибольшим - бүгінгі күні сауда 
көле мі шағын акциялардың тізімі

список акционе ров - акционерлердің тізімі
список банков, инкассирующих чеки по номиналу - 
атаулы құны бойынша чектерді инкассолайтын банк-
тер дің тізімі

список банков-корреспондентов - корреспондент-
банктердің тізімі

список владельцев долговых обязательств - борыш-
кер лік міндеттемелерді ие ле ну ші лер дің тізімі

список “горячих карточек” - “қапыл кар точ ка лар-
дың” тізімі (ұрланған пластикалық кар точ ка лар дың 
немесе борышкерлік мін дет те ме лері өтелмеген 
“кар точ калық” шот тар дың тізімі 

список должников - борышкерлердің тізімі
список заказов - тапсырыстар тізімі
список заказчиков - тапсырыс берушілер тізімі
список карточек ограничен ного использования - 
шектеулі пайдаланылатын кар точ ка лар дың тізімі

список кредитов при разделе имущества банк рота - 
банкрот мүлкін бөлісу кезіндегі не сие лердің тізімі

список кредиторов - несиегерлер тізімі
список ломбардный - ломбардтық тізім
список муниципальных облига ций, публикуемый 
ежедневно агент ством “Стандард энд Пур” - 
“Стандард энд Пур” агенттігі күн сайын жариялап 
тұ ра тын муниципалдық ак ция лар дың тізімі

список (налогов) налоговый - салықтар тізімі
список налогоплательщиков - салық төлеу ші лер 
тізімі

список негативной авторизации - келеңсіз автор лан-
ды ру дың тізімі

список оплат по номиналу - атаулы құн бойынша 
төлемақының тізімі

список подписей - қойылған қолдардың тізімі
список подписей долж ностных лиц банка - банктің 
лауазымды тұлғаларының қойылған қолдарының 
тізімі

список подписчиков - жазылушылар тізімі 
список подписчиков на ценные бумаги - ба ға лы 
қағаз дарға жазылушылар тізімі

список покупателей - сатып алушылар тізімі
список полисов - полистер тізімі
список поступивших заказов - түскен тапсырыстар 
тізімі

список потребителей - тұтынушылар тізімі
список процентных платежей - пайыздық тө лем дер-
дің тізімі

список 500 крупнейших компаний США, ежегод-
но публику емый журналом “Форбс” - АҚШ-тың 
“Форбс” журналы жыл са йын жариялап тұратын аса 
ірі 500 ком па ния сы ның тізімі

список 500 крупнейших ме ждународных банков, пу-
бликуемый ежегодно журналом “Бэнкер” - АҚШ-
тың “Бэнкер” журналы жыл сайын жариялап тұратын 
аса ірі халықаралық 500 банктің тізімі

список 500 крупнейших промышленных компаний 
США, ежегодно публикуемый журналом “Фор-
чун” - АҚШ-тың “Форчун” журналы жыл сайын 
жариялап тұратын аса ірі халықаралық 500 ком па-
ния сы ның тізімі

список рассылки - таратылым тізімі
список региональных ак ций и облигаций и их 
ежедневные котировки на внебиржевом рынке - 
өңір лік акциялар мен об ли га ция лар дың тізімі жəне 
олар дың биржа на ры ғы нан тыс күн сайынғы баға 
белгіленімі

список страхователей - сақтанушылар тізімі
список титульный - титулдық тізім
список утерянных или похищенных ценных бумаг - 
жоғалған немесе ұрланған бағалы қа ғаз дардың тізімі

список участников - қатысушылар тізімі
список фи нансовых учреждений, на имя кото рых 
британские инвесторы могут за регистрировать 
американские обли гации для облегчения полу-
чения ди видендов - британ инвесторлары дивиденд 
алуды же ңіл де ту үшін американ облигацияларын 
атына тір кеуі мүмкін қаржы мекемелерінің тізімі

список финансовых уч реждений, на имя которых 
британ ские инвесторы могут зарегистриро вать 
американские и канадские облигации для облег-
чения получения дивидендов - британ инвесторла-
ры дивиденд алуды жеңілдету үшін американ жəне 
Канада облигацияларын атына тіркеуі мүм кін қаржы 
мекемелерінің тізімі

список ценных бумаг - бағалы қағаздар тізімі
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список ценных бумаг, за ко торым ведется наблю-
дение - қадағалау жүргізілетін бағалы қа ғаз дар дың 
тізімі

список ценных бумаг, которыми торгует биржевик, 
поддерживающий рынок - на рық ты қолдаушы бир-
жашы сауда жасайтын ба ға лы қағаздардың тізімі

список ценных бумаг, предлагаемых для продажи - 
сату үшін ұсынылатын бағалы қа ғаз дар дың тізімі

список ценных бумаг, предлагаемых к продаже - 
сатуға ұсынылатын бағалы қағаздар тізімі

спи сок ценных бумаг, рекомендуемых биржевым 
брокером - биржа брокері ұсыныс жасайтын бағалы 
қағаздардың тізімі

список ценных бумаг, рекомендуемых для помеще-
ния капи тала - капиталға жай ғас ты ру үшін ұсыныс 
жасалатын бағалы қа ғаз дар дың тізімі

списывание - есептен шығару
списывать - есептен шығару
списывать безнадеж ный долг - үмітсіз борышты 
есептен шығару

списывать за долженность - берешекті есептен 
шығару

списывать капитал - капиталды есептен шығару
списывать невзысканный долг по займу - қа рыз бо-
йынша өндіріп алынбаған борышты есептен шығару

списывать со счета - шоттан шығару (банк өз клиен-
ті нің өтініші бойынша оның шотынан белгілі бір 
ақша сомасын есептен шығарып, клиенттің нұсқауы 
бойынша аударатын операция)

“спит” - “ұйқыда” (кеден əкімшілігі салық са лы ну ға 
тиіс тауарлардың қалған жүкте жа сы рылған-жа-
сы рыл ма ға нын анықтау үшін қолданатын əдістер)

спихивание - қақшу (арамзалық мəміле)
спихивание” акций - акцияларды “қақшу”
сплав - қорытпа
сплит - сплит (1. ескі акцияларға айырбасталатын 
атаулы құны үлкен акцияларды қайта шығару; 
2. өткізілмеген акцияларды үлкен бөліктерге топ-
тап бөлу)

“спокойный” - “байсалды” (биржа жаргоны: 1. сұ ра-
ныс тың жоқтығына байланысты баға біраз тө мен-
деуі мүмкін ұсыныспен аздаған мəміле жасасу деген 
мағынада; 2. аздап белсенді, бірақ баға іс жүзінде 
өзгермейді деген мағынада)

спонсирование - демеушілік
спонсировать - демеушілік жасау, мияткерлік жасау 
спонсируемые депозитарные расписки - де меу қар жы 
бөлінетін депозитарийлік қол хат тар

спонсор - демеуші, мияткер (1. кепілгер, кепіл болушы; 
2. қайсыбір əлеуметтік шараның жүзеге асыры-
луын, экономикалық жобаны, құрылысты, объектіні 
қар жыландырушы заңды немесе жеке тұлға, ұйым; 
3. ық  пал ды тапсырыскер, ұйымдастырушы, инве-
стор, ірі шараны жүзеге асырушы, мер ді гер; 4. ком-
пания акцияларын шығаруды ұйым дас ты ру шы ин-
вес ти ция лық дилер)

спонсор внешний - сыртқы демеуші

спонсорская помощь - демеушілік көмек
спонсорство - демеушілік, мияткерлік (өт кі зім ді ын-
таландыру нысаны: мияткер ком па ния ның қызметін 
немесе сауда таңбасын насихаттауға айырбас ре-
тін де спорт, мə де ни немесе қоғамдық шараларды 
қол дау үшін қаржылай қаражат беру)

спонто - спонто, шегерім (халықаралық сауда прак-
тикасында қолданылатын термин; сатып алу-сату 
шартында көзделетін та уар дың базистік бағасынан 
шегерім деген ма ғы наны білдіреді)

спор по контракту - келісімшарт жөніндегі дау-дамай
спор по купле-продаже - сатып алу-сату бойынша ай-
тыс-тартыс

спор по претензии - кінəрат-талап бойынша айтыс-
тартыс

спорная сделка - даулы мəміле
спорное право требова ния - даулы талап құқығы
спорный долг - даулы борыш
споры - 1) айтыс-тартыс, талқы (өзара алауыз дық-
ты тал қылау); 2) дау, дау-дамай (сот ше шетін 
алауыздық)

споры инвестиционные - инвестициялық дау
споры преддоговорные - шарт алдындағы айтыс-
тартыс

споры трудовые - еңбек дауы
способ - тəсіл (бір нəрсені жүзеге асыру үшін қол да ны-
латын іс-қимылдар жүйесі)

способ выдачи кредитов - несие беру тəсілі
способ защиты гражданских прав - аза мат тық құқық-
ты қорғау тəсілі

способ инвестирования - инвестициялау тəсілі
способ исправления ошибок в документах и учет-
ных регистрах - құжаттар мен есеп тізім де ме ле рін-
де гі қателерді түзеу тəсілі

способ налоговой базы - салық базасының тəсілі
способ налоговой базы “по анологии” - “ұқсастық 
бойынша” салық базасының тəсілі

способ обеспечения исполнения обязательств - мін-
деттемелердің орындалуын қамтамасыз ету тəсілі

способ обмена - айырбас тəсілі
способ платежа - төлем тəсілі
способ платежей бенефициарию - бенефициарийге 
төленетін төлемдер тəсілі

способ погашения - өтеу тəсілі
способ пога шения долговых обязательств - борыш-
кер лік міндеттемелерді өтеу тəсілі

способ погашения кредитов - несиені өтеу тəсілі
способ потребления - тұтыну тəсілі
способ применения - қолдану тəсілі
способ размещения крупной партии ценных бумаг 

- ба ғалы қағаздардың ірі топтамасын орналастыру 
тəсілі

способ расчета стоимости - құнды есептеу тəсілі
способ снижения риска - тəуекелді төмендету тəсілі
способ стимулирования сбыта - өткізімді ынталанды-
ру тəсілі



832СПО-СПР

способ “тель-кель” - “тель-кель” тəсілі, “барымен ба-
зар” тəсілі

способ традиционный - дəстүрлі тəсіл
способ уведомления от правителя - жөнелту шіге ха-
барлау тəсілі

способ уплаты налога - салық төлеу тəсілі
способ учета ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар ды есеп-
теу тəсілі

способ фиксации цен - бағаны тиянақтау тəсілі
способ финансирова ния - қаржыландыру тəсілі
способ хранения - сақтау тəсілі
способ хранения ценных бумаг - бағалы қа ғаз дарды 
сақтау тəсілі

способ эффективный - тиімді тəсіл
способность - қабілеттілік, бейімділік
способность банка своевременно выполнять обяза-
тельства - банктің міндеттемелерді уақ ты лы орын-
дау қабілеті

способность банка создавать деньги - банк тің ақша 
жасау қабілеті

способность выполнить обязательства по плате-
жам - төлем бойынша міндеттемелерді орын дау ға 
қабілеттілік

способность давать доход - табыс беру қабілеті
способность заемщика к погашению долгов - қарыз-
гер дің борышты өтеуге қабілеттілігі

способность зарабатывать - табыс табуға қа білеттілік
способность к генерации денежных средств - 
ақшалай қаражат туындатуға қабілеттілік 

способность к заимствовани ям - өзара қарыз алысуға 
қабілеттілік

способность к конвертируемости - айыр бас та лым ды-
лыққа жарамдылық

способность к обращению - айналысқа қа бі леттілік
способность обе спечить финансирование - қар жы-
лан дыруды қамтамасыз етуге қа бі лет ті лік

способность об служивания долга - борышқа қызмет 
көрсетуге қабілеттілік

способность организаторская - ұйым дас ты ру шы лық 
қабілет

способность перехо дить из рук в руки - қол дан қолға 
өтуге қабілеттілік (вексель туралы)

способность платить - төлеуге қабілеттілік
способность платить долги - борышты төлеу ге қабі-
леттілік

способность платить налоги - салық төлеуге қабілет-
тілік

способность платить по долгам - борыштар бойынша 
төлеуге қабілеттілік

способность погасить долг - борышты өтеуге қабілет-
тілік

способность погасить заем - қарызды өтеуге қабілет-
тілік

способность покупательная - сатып алуға қабілеттілік
способность размещать ценные бумаги - ба ға лы 
қағаздарды орналастыруға қа бі лет ті лік

способность размещения - орналастыруға қа білеттілік

способность рынка аб сорбировать покупки и про-
дажи без значительного изменения цен - нарықтың 
бағаны елеулі түрде өз герт пей сатып алу мен сатуды 
сіңістіруге қа бі лет ті лігі

способность управленческая - басқарушылық қабілет
способность фирмы - фирма қабілеті (күрделі жұм са-
лым ның ауқымына сай келетін қо лай лы пайда алуға 
қабілеттілігі)

способность фирмы получить приемлемую при-
быль - фирманың қолайлы пайда алуға қабілеттілігі

способный быть обращенным в денежные средства 
- ақшалай қаражатқа айнала алуға жарамды

способный выполнять финансо вые обязательства - 
қаржы міндеттемелерін орын дау ға 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 - экономи ка-
лық өсуге септігін тигізу

способы обеспечения исполнения не выполненно-
го в срок налогового обязательства - мерзімінде 
орын далмаған салық мін дет те ме сін орындауды қам-
та ма сыз ету тəсілдері

способы принудительной уплаты налога - салықты 
мəжбүрлеп төлету тəсілдері

спот - спот (1. дереу есеп айырысу шартымен жаса-
сылатын мəміледе бағалы қағаздың не валютаның 
бағамы; 2. нақты тауарға жа са сыл ған биржалық 
мəміле; 3. ағымдағы валюта бағамы; 4. кеме жал-
дау шы ның талаптарына шамамен сай келетін тон-
нажы бар кеме)

спот-курс - спот-бағам (бір ел валютасының екінші ел 
валютасына шаққандағы бағамы)

“спот-некст” - “спот-некст” (шетелдік валютаны 
“спот” плюс 1 жұмыс күні шартымен, яғни үшінші 
жұмыс күніне жеткізу)

спот-рынок - спот-нарық (тауарлар қолма-қол ақшаға 
сатылып, дереу жеткізілетін нарық)

справедливая компенсация - əділ өтемақы
справедливая норма возврата - қайтарудың əділ 
нормасы

справедливая норма прибыли - пайданың əді лет ті 
нормасы

справедливая прибыль - əділ пайда
справедливая рыночная стоимость - əділ на рық тық 
құн

справедливая рыночная цена - əділ на рық тық баға
“справедливая” стоимость контракта с опционом - 
опционға байланысты ке лі сім шарт тың “əділ” құны

справедливая цена - əділ баға
справедливое вознагражде ние - əділ сыйақы
справедливость распределения - бөлу əділдігі
справедливость социальная - əлеуметтік əді лет тілік
справка - анықтама (анықтама кітап)
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справка о зарплате - жалақы туралы анықтама
справка о кредито способности - несиеге қа бі леттілік 
туралы анықтама

справка о поиске имущества - мүлікті із дес ті ру тура-
лы анықтама

справка о праве собственнос ти - меншік құ қы ғы ту-
ралы анықтама

справка о состоянии счета - шоттың жағдайы туралы 
анықтама

справ ка о финансовом положении - қаржы жағ дайы 
туралы анықтама

справка об источниках и использовании средств 
- қар жының көздері жəне оны пайдалану туралы 
анықтама

справка с места работы - жұмыс орнынан анықтама
справка служебная - қызметтік анықтама
справочная ставка - анықтамалық мөл шер ле ме
справочная цена - анықтамалық баға
справочник - анықтамалық
справочник джобберов для учеников биржевиков - 
биржашылардың шəкірттеріне арналған джобберлер 
анықтамалығы

справочник джобберов на Лондонской фондовой 
бирже - Лондон қор биржасындағы джобберлер 
анықтамалығы

справочник инвестиционный - инвес ти ция лық 
анықтамалық

справочник коммерческий - коммерциялық 
анықтамалық

справочник официальный - ресми анық та ма лық
справочник по дилерам - дилерлер жөніндегі 
анықтамалық

справочник по облигациям - облигациялар жөніндегі 
анықтамалық

справочник профессиональный - кəсіби анық та-
малық

справочник рекламный - жарнамалық анық тамалық
справочник тарифно-квалификационный - тариф-
тік-біліктілік анықтамалығы

справочник тарифный - тарифтік анық та ма лық
справочник телефонный - телефон анық та ма лығы
справочник торговый - сауда анықтамалығы
справочное бюро - анықтама бюросы
справочно-информационный центр - анық та малық-
ақпарат орталығы

спрос - сұраныс, сұраным (1. нарықта ұсы ныл ған та-
уар лар ға, қызметтерге қа жет ті лік, яғни өнімді 
иелену немесе көрсетілетін қызметтерді пайдалану 
ті ле гі; 2. акцияға сұранысы бар биржалық бағам; 
3. микроэкономика санаттарының бірі)

спрос ажиотажный - дүрлікпе сұраныс
спрос валютный - валюталык сұраныс
спрос взаимный - өзара сұраныс
спрос внешний - сыртқы сұраныс
спрос внутренний - ішкі сұраныс
спрос гарантированный - кепілдікті сұраныс
спрос избыточный - артық сұраныс

спрос инвестиционный - инвестициялық сұ раныс
спрос конкурентоспособный - бəсекеге қа бі лет ті 
сұраныс

спрос мировой - дүниежүзілік сұраныс
спрос на банковский кредит - банк кредитіне сұраныс
спрос на валюту - валютаға сұраныс
спрос на денежные средства - ақшалай қа ра жат қа 
сұраныс

спрос на деньги - ақшаға сұраныс
спрос на деньги для непредвиденных целей - бол-
жан баған мақсаттарға арналған ақшаға сұраныс

спрос на деньги для сделок - мəмілеге арнал ған ақша-
ға сұраныс

спрос на деньги для спекулятивных целей - алып-
сатарлық мақсаттарға арналған сұ ра ныс

спрос на деньги со стороны активов - активтер тара-
пынан 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 ақша ға 
сұраныс

спрос на облигации - облигацияларға сұраныс
спрос на рынке улучшается - нарықтағы сұ ра ныс 
жақсарып келеді

спрос на ссуды - несиеге сұраныс
спрос на ссуды госсектора - мемлекеттік сек тордың 
несиесіне сұраныс

спрос на товары массового потребления - көп шілік 
қолды тауарларға сұраныс

спрос населения на товары народного потребле-
ния - жұртшылықтың халық тұ ты на тын тауарларға 
сұранысы

спрос платежеспособный - төлем қабілеті бар сұра-
ныс, төлем төлеуге жарамды сұраныс

спрос платежный - төлемдік сұраныс
спрэд / спрэдл / спред - спрэд / спрэдл / спред, 
жалпы айырма; сейілту, шашырату (1. мер зім-
дік келісімшарт құнындағы айырмаға негізделген 
алып-сатарлық ойындағы биржа мəмілесі; 2. акция 
ұсы ны сы ның бағасы мен сұранысының бағасы ара-
сын да ғы айырма; 3. қор биржасындағы сатып алу 
мен сату бағасы арасындағы айырма; 4. қор жын да-
ғы күрделі жұмсалымды əр та рап тан ды ру; 5. пайда 
табу үмітімен тауар фью черс те рін бір мезгілде 
сатып алу жəне сату; 6. шығасы қатерін азай ту ға 
ба  ғыт  тал ған жəне инвестицияны күр де лі жұм са-
лым ның түрлі салаларына ба ғыт тау ға байланысты 
күрделі жұмсалым саясаты)

спрэд “бабочка” - “көбелек” спрэд (бұқалар спрэді мен 
аюлар спрэдін ұштастыруға негізделген опциондық 
стратегия)

спрэд “бабочка” для опционов “колл” - “колл” 
опцион дарға арналған “көбелек” спрэд (өзгеріссіз не-
месе азая түсетін баға ке зін де пайда алуға мүм кін-
дік беретін оп цион дық стратегия)
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спред “бабочка” для опционов “пут” - “пут” опцион-
дар ға арналған “көбелек” спред

спрэд “быков” - “бұқалар” спрэді (опциондарды са-
тып алу жəне сату амалына не гіз дел ген опциондық 
стратегия) 

спрэд биржевой - биржалық спрэд
спрэд бычий - бұқа спрэді
спрэд внутрибиржевой - биржа ішіндегі спрэд
спрэд гарантийный - кепілдікті спрэд, ке піл дік ті 
айыр ма

спрэд дебетовый - дебеттік спрэд, дебеттік айырма
спрэд котировочный - баға белгілеу спрэді
спрэд кредитный - кредиттік спред, кредиттік айырма
спрэд “медвежий” - “аюлар” спрэді (колл жəне пут 
опциондарды бір қаржы құралына сатып алу; ке лі-
сім шарт тарды жақын мер зім ге сату немесе ұзақ 
мерзімге сату)

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 перпендикулярный - перпендикуляр спрэд, 
перпендикуляр айырма (орындалу күні жақын жəне 
бағасы əртүрлі опциондарды пайдаланатын опцион-
дық стратегия)

спрэд налоговый - салық спрэді
спрэд процентный - пайыздық спрэд, па йыз дық 
айырма

спрэд разделенный - бөлінген спрэд 
спрэд-дельта - спрэд-дельта (опциондардың бейтарап 
жайғасым ретінде белгіленген ара қа тынасы)

спрэдер / спредер - спрэдер / спредер (түрлі кезең-
дегі келісімшарттарды бір мезгілде сатып алып, 
сатушы биржа сатарманы, биржа саудасына 
қатысушы)

спрэдинг / спрединг - спрэдинг / спрединг 
(1. мерзімдік келісімшарт құнындағы айыр ма ға не-
гіз делген алып-сатарлық ойындағы биржа мə мі ле-
сі; 2. акция ұсынысының ба ға сы мен сұ ра ны сы ның 
бағасы арасындағы айырма)

спрэдом - спрэдом (қор биржасында бағалы қағазды 
сатып алушы бағасы мен сатушы бағасының ара-
сын дағы айырма; сұраныс бағасы мен ұсыныс ба ға-
сы ның арасындағы айырма)

спрэд-поручение - спрэд-тапсырма
спэд - спэд (екі көрсеткіштің айырмасы)
“спутниковая” организация банковского дела - банк 
ісінің “серік” ұйымы

спящая компания - ұйқыдағы компания (жаргон сөз: 
белсенді қызметпен айналыспайтын жəне шоттар 
бойынша елеулі транс ак циялары жоқ компания)

“спящая красавица” - “ұйқыдағы ару” (ұсы ныс жа-
сал маған жұтылушы объект)

“спящие” ценные бумаги - “ұйқыдағы” ба ға лы 
қағаздар

“спящие” акции - ұйқыдағы акциялар (өсуге мүм-
кін ді гі зор, бірақ əлі нарықты жаулап ала қоймаған 
эми тент тердің акциялары)

“спящие” ценные бумаги - “ұйқыдағы” ба ға лы қағаз-
дар (өсуге мүмкіндігі зор, бі рақ əлі нарықты жаулап 
ала қоймаған эми тент тер дің бағалы қағаздары)

“спящий” партнер - “ұйқыдағы” серіктес (үлес тік 
жарна төлеген, бірақ компанияны басқаруға белсене 
қатыспайтын се рік тес тік мүшесі)

сравнение - салыстыру (1. делдалдар реттеу алдында 
мəміленің егжей-тегжейін бекіту үшін пікір алы-
сатын баяндау хат; 2. екі делдал арасында немесе 
делдал мен банк арасында ақпарат алысу жолымен 
қарыздың қамтамасыз етілуін тексеру)

сравнение величин риска - тəуекел шамасын салыс-
тыру

сравнение данных - деректерді салыстыру
сравнение показателей - көрсеткіштерді салыстыру
сравнивание цены - бағаны салыстыру
сравнимый баланс - салыстырылатын теңгерім
сравнимый показатель - салыстырылатын көрсеткіш
сравнительная отчет ность - салыстырмалы есептілік 

(есеп-қисап)
сравнительная статистика - салыстырмалы статис-
тика

сравнительная стоимость - салыстырмалы құн 
(белгілі бір валютаның құнын айқындау үшін қаржы 
нарығының мамандары пайдаланатын индекс)

сравнительная экономическая эффективность - са-
лыстырмалы экономикалық тиімділік

сравнительная экономическая эффективность ка-
питальных вложений - күрделі қаржы жұм са лы мы-
ның салыстырмалы экономикалық тиімділігі

сравнительная эффективность капитальных вложе-
ний - күрделі қаржы жұм са лым ның салыстырмалы 
тиімділігі

сравнительно непредсказуемый рост курсов цен ных 
бумаг - бағалы қағаздар бағамының салыстырмалы 
түрде болжап білуге болмайтын өсуі 

сравнительное преимущество - салыстырмалы 
артық шылық

сравнительность - салыстырмалылық‚ са лыс ты рым-
ды лық

сравнительные декларации - салыстырмалы мағ лұм-
дамалар

сравнительные издержки - салыстырмалы шығын
сравнительные отчеты - салыстырмалы есептемелер 

(есеп беру)
сравнительный анализ - салыстырмалы талдау
сравнительный бух галтерский баланс - салыстырма-
лы бухгалтерлік теңгерім

сравнитель ный отчет о прибылях и убытках - пайда 
мен залал туралы салыстырмалы есептеме

сравнительный уровень зарплаты - жа ла қы ның 
салыстырмалы деңгейі (салыстырмалы лауа зым дар-
да ғы, мамандықтар мен салалар бойынша еңбекақы 
деңгейі)
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“сравнительный шоп пинг” - “салыстырмалы шоп-
пинг” (жылдық есептеудегі пайыздық мөлшерлеме: 
1. несиегердің жылдық па йыз дық мөлшерлемеде 
тұлғаланған не сие нің нақ ты құнын бағалау жəне 
оны бас қа несие герге ұсынылатын жылдық есеп теу-
де гі па йыз дық мөлшерлемемен салыстыру; 2. де по-
зит тік сертификат бойынша мөл шер ле ме ні немесе 
түрлі банк терде ұсы ны ла тын өзге де мөлшерлемені 
сал ғас ты ра тын инвестор)

сращивание - ұласу, тұтасу, біте қайнасу
сращивание преступных кланов с органами власти 

- қылмыскерлер əулеттерінің билік органдарымен 
тұтасуы 

сращивание промышленного капитала с банков-
ским - өнеркəсіп капиталының банк капиталымен 
тұтасуы 

сращивание с государством - мемлекетпен ұласу
сребреник (серебреники) - сребреник (серебреник), 
күміс тиын (орыстың алғашқы кү міс шақасы)

среда - орта (1. қоршаған жағдай, осы жағ дай-
лар байланыстырған адамдардың жиын ты ғы; 
2. кеңістікті толтыратын заттек; 3. қоршаған 
табиғи орта, табиғат жағ дай ла ры ның жиынтығы)

среда окружающая - қоршаған орта
среда экономическая - экономикалық орта
сред неамериканская товарная биржа - орташа 
американдық тауар биржасы

средневзвешенная ставка доходности - орташа 
өлшемделген табыстылық мөлшерлемесі 

средневзвешенная стоимость - безбенделген орташа 
құн‚ өлшенген орташа құн

средневзвешенная стоимость капита ла компании - 
компания капиталының орташа сарабдал құны

средневзвешенная цена продажи - орташа сарабдал 
сату бағасы

средневзвешенное - орташа безбенделген өл ше нім
средневзвешенный валютный курс - орташа сараб-
дал валюталық бағам

средневзвешен ный индекс - орташа сарабдал индекс
средневзвешенный срок непогашенной час ти кре-
дита - несиенің өтелмеген бөлігінің орташа сарабдал 
мерзімі

среднедневная сумма неин кассированных чеков - 
инкассоланбаған чектердің орташа күндік сомасы

среднедневной остаток - орташа күндік қалдық
среднедушевой доход - жан басына шақ қан да ғы орта-
ша табыс

среднедушевой совокупный доход - жан басына шақ-
қандағы орташа жиынтық табыс

среднее - орташа өлшем (ауыспалы шаманы бө лудің 
орташа мəнінің өлшемі)

среднее звено управления - басқарудың орта буыны 
среднеликвидные - өтімділігі орташа
среднемесячная заработная плата - орташа айлық 
жалақы

среднесроч ная долговая ценная бумага - орта мер-
зім ді борышкерлік бағалы қағаз

среднесрочная евронота - орта мерзімді еуронота
среднесрочная евронота, выпускаемая несколькими 
траншами по мере появления спроса - бірнеше 
транш сұраныс пайда бо луы на қарай шығаратын 
орта мерзімді еуронота

среднесрочная задол женность - орта мерзімді 
берешек

среднесрочная кредитная операция - орта мерзімді 
кредит операциясы

средне срочная кредитная программа на ос нове ев-
ронот с банковской под держкой - банк қол да уын-
да ғы еуроноталар негізінде жасалған орта мерзімді 
несие бағдарламасы

среднесроч ная кредитная программа на основе 
коммерческих евровекселей - ком мер циялық еуро-
вексельдер негізінде жасалған орта мерзімді несие 
бағдарламасы

сред несрочная кредитная программа на основе 
регулярного выпуска евронот с банковской под-
держкой - банк қолдауындағы еуроноталарды тұ рақ-
ты шы ғару негізінде жасалған орта мерзімді несие 
бағдарламасы

средне срочная кредитная программа на ос нове 
регулярного выпуска евроком мерческих век-
селей - еурокоммерциялық век сель дер ді тұрақты 
шы ға ру негізінде жа сал ған орта мерзімді кредит 
бағдарламасы

среднесрочная кредитная программа, финансируе-
мая выпуском банковских акцептов - банк акцеп-
ті лерін шығару жолымен қар жыландырылатын орта 
мерзімді несие бағ дарламасы 

среднесрочная свободнообращающаяся казначей-
ская облигация - орта мерзімді еркін ай на лыс қа тү-
се тін қазынашылық облигация 

среднесрочная ссуда - орта мерзімді несие
средне срочная финансовая стратегия - орта мерзімді 
қаржы стратегиясы 

среднесрочная ценная бумага - орта мерзімді бағалы 
қағаз

среднесрочное финансирование - орта мер зімді қар-
жы ландыру

среднесрочные государственные займы - орта мер-
зім ді мемлекеттік қарызхаттар

среднесрочные государствен ные облигации - орта 
мерзімді мемлекеттік облигациялар

среднесрочные государственные ценные бумаги - 
орта мерзімді мемлекеттік бағалы қа ғаз дар

среднесрочные ев роноты, выпускаемые на рынок 
по мере появления спроса - сұ ра ныс тың пайда бо-
луына қарай нарыққа шы ға ры ла тын орта мерзімді 
еуроноталар

среднесрочные ценные бумаги - орта мер зім ді бағалы 
қағаздар

среднесрочный - орта мерзімді (бағалы қа ғаз дар ту-
ралы)

среднесрочный банковский кредит - орта мер зімді 
банк кредиті
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сред несрочный и долгосрочный коммер ческий кре-
дит - орт орта аша мерзімді жəне ұзақ мерзімді ком-
мер ция лық кредит

среднесрочный казначейский вексель - орта мерзім-
ді қазынашылық вексель

среднесрочный кредит - орта мерзімді кредит
среднесрочный период - орта мерзімді кезең
среднесрочный план социально-экономического 
развития - əлеуметтік-экономикалық дамудың орта 
мер зім дік жоспары

среднестатистические показатели - орташа статис ти-
ка лық көрсеткіштер

среднесуточный остаток - орташа тəуліктік қалдық 
среднесуточный остаток на депозитном счете - депо-
зит тік шоттағы орташа тəуліктік қалдық

средние ночные став ки денежного рынка - ақша 
нары ғының орташа түнгі мөл шер ле ме сі

средние проценты - орташа пайыздар
средние проценты налога с оборота - айналым салы-
ғы ның орташа пайызы

средние экономические величины - орташа эконо ми-
калық шамалар

средние экономические показатели - орташа эконо-
ми калық көрсеткіштер

средний валютный курс - орташа валюта бағамы
средний взвешенный индекс - орта есеппен безбен-
делген индекс

средний дневной остаток на операционном счете 
клиента брокерской фирмы - бро кер лік фирманың 
операциялық шо тын да ғы орташа күндізгі қалдық

средний доход - орташа табыс
средний инкассиро ванный остаток - орташа инкас со-
ланған қалдық

средний курс - орташа бағам
средний курс обмена национальной валюты - ұлт-
тық валюта айырбасының орташа ба ға мы

средний курс предложения ценных бумаг - ба ға лы 
қағаздар ұсынысының орташа ба ға мы

средний непога шенный остаток - өтелмеген орташа 
қалдық

средний обмен ный курс - орташа айырбас ба ға мы
средний объем портфе ля ценных бумаг - бағалы 
қағаздар қоржынының орташа көлемі

средний объем продаж - орташа сату көлемі
средний овердрафт - орташа овердрафт
средний ожидаемый до ход по всем инвестициям 

- бар лық инвестиция бойынша орташа болжалды 
табыс

средний ожидаемый доход по всем инвестициям, 
входящим в портфель данного инвестора - белгілі 
бір инвестордың қор жы ны на кіретін барлық инвести-
ция бойынша орташа болжалды табыс

средний остаток - орташа қалдық
средний остаток на депо зитном счете - депо зиттік 
шоттағы орташа қалдық 

средний остаток на депо зитном счете по согла-
шению между банком и вкладчиком - банк пен 

салымшы арасындағы келісім бойынша депозиттік 
шот тағы орташа қалдық

средний остаток на счете (за пери од) - шот та ғы орта-
ша қалдық (кезеңдегі)

средний остаток непога шенной задолженности по 
ссуде - несие бойынша өтелмеген бе ре шектің орташа 
қалдығы

средний остаток оборотных средств - айналым қара-
жа тының орташа қалдығы

средний платеж на один договор - бір шартқа шақ-
қан дағы орташа төлем

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 бас қа ру-
шы қызметкерлер

средний рыночный курс - орташа нарықтық бағам
средний срок - орташа мерзім
средний срок действия закладной на ценные бумаги 

- кепілхаттың бағалы қағаздарға əсер етуінің орташа 
мерзімі

средний срок инкасса ции - инкассоллаудың орташа 
мерзімі

средний срок кредита - несиенің орташа мер зі мі
средний срок по гашения - өтеудің орташа мер зімі
средний срок погашения долга - борышты өтеу дің 
орташа мерзімі

средний срок погашения кредитного обязательства 
- кредит міндеттемесін өтеудің орташа мерзімі

средний срок погашения облигационного зай ма - 
облигациялық қарызды өтеудің орташа мерзімі

средний срок погашения остатка займа - қа рыз қал-
ды ғын өтеудің орташа мерзімі

средний срок покрытия дебиторской задолженности 
- дебиторлық берешекті жабудың орташа мерзімі

средний срок получе ния платежа - төлем алу дың ор-
таша мерзімі

средний срок хранения вкладов - салым ақ ша ны 
сақтаудың орташа мерзімі, салым ақ ша ның орташа 
сақталу мерзімі

средний страховой взнос - орташа сақтандыру жар-
насы

средний тарифный коэффициент - орташа та рифтік 
коэффициент

средний темп прироста - өсудің орташа қар қы ны
средний темп роста - өрлеудің орташа қар қы ны
средний уровень ин фляции за определенный период 
времени - инфляцияның белгілі бір уақыт ке зе ңін де-
гі орташа деңгейі

средний уровень риска - орташа тəуекел деңгейі
средний уровень цен в стране - елдегі орташа баға 
деңгейі
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средняя - орта шама, орташа (қо ры тын ды лау шы ста-
тис ти ка лық көрсеткіш)

средняя величина - орта шама
средняя выручка - орташа түсім ақша
средняя долларовая цена - орташа долларлық баға
средняя доля потребления в доходе - тұты ну дың та-
быс тағы орташа үлесі

средняя доля сбережений в доходе - жинақ ақ шаның 
табыстағы орташа үлесі

средняя доходность облигации - об ли га ция ның орта-
ша табыстылығы

средняя ежемесячная потребность - орташа айлық 
қажеттілік

сред няя запрашиваемая цена - сұралатын орташа 
баға

средняя заработная плата - орташа жалақы
средняя налоговая ставка - салықтың орташа мөл-
шер лемесі

средняя норма прибыли - пайданың орташа мөлшері
средняя норма процента - орташа пайыз нормасы
средняя прибыль - орташа пайда
средняя процент ная ставка - орташа пайыз дық мөл-
шерлеме

средняя рыночная цена - нарықтық орташа баға
средняя скользящая - сырғымалы орта шама
средняя ставка - орташа мөлшерлеме
средняя ставка на лондонском межбанков ском рын-
ке депозитов - Лондонның банк ара лық депозиттер 
нарығындағы орташа мөл шер леме

средняя ставка налога - салықтың орташа мөл шер-
лемесі

средняя ставка налогообложения - салық салудың 
орташа мөлшерлемесі

средняя ставка окупаемости - өтелімділіктің орташа 
мөлшерлемесі

средняя стоимость - орташа құн
средняя стоимость основных фондов - негізгі қорлар-
дың орташа құны

средняя страховая сумма - орташа сақтан ды ру со-
масы

средняя сумма тор говых ордеров - сауда ор дер лерінің 
орташа сомасы

средняя сумма торговых чеков - сауда чек те рі нің ор-
таша сомасы

средняя тарифная ставка - орташа тарифтік мөлшер-
леме

средняя цена - орташа баға
средства - 1) қаражат (ақшаның, несиенің, капиталдың 
жиынтығы); 2) құрал-жабдық, құрал (қайсыбір қыз-
мет ті жүзеге асыру құралы); 3) тəсіл (бірдеңеге 
жету үшін қолданылатын іс-қимылдар тəсілі)

средства авансированные - авансыланған қаражат, 
алғытөлемдік қаражат

средства акционеров - акционерлер қаражаты 
(ком панияға акционерлер берген ұзақ мер зім ді 
қаржыландыру қаражатының бір бөлігі)

средства банка (банковские) - банк қаражаты

средства банков для опе раций по закладным - банк-
тер дің кепілхат бойынша опе ра ция лар ға арналған 
қаражаты 

средства в валюте - валюта түріндегі қаражат
средства в обороте - айналымдағы қаражат
средства в расчетах - есеп айырысудағы қа ра жат 

(кəсіпорынның заңи жəне жеке тұл ға лар мен есеп 
айырысу кезінде айналымнан уа қыт ша алынған 
қаражаты)

сред ства в форме текущих счетов в банке - банк тегі 
ағымдағы шоттар нысанындағы қаражат

средства внебюджетные - бюджеттен тыс қаражат
средства временно свободные - уақытша бос қаражат
средства вспомогательные - көмекші құрал дар, 
көмек ші қаражат

средства выделенные - бөлінген қаражат
средства, вырученные от продажи - сатудан түскен 
қаражат

средства государственные - мемлекеттік қара жат
средства денежные - ақшалай қаражат
средства для вклада - салымға арналған қа ра жат
средства для выдачи ссуд - несие беруге ар нал ған 
қаражат

средства для обслужи вания долга - борышқа қызмет 
көрсетуге арналған қаражат

средства для платежей - төлемдерге арналған қаражат
средства для субсидий - жəрдемқаржыға ар нал ған 
қаражат

средства для учета векселей - вексельдер есебіне 
арналған қаражат

средства, доверенные инвесторами брокерам для 
проведе ния капиталовложений - инвесторлар бро-
керлерге сенім білдірген күр делі жұмсалымдарды өт-
кі зу ге арналған қаражат

средства дополнительные - қосымша қаражат
средства заемные - қарыз қаражаты (банкке өзара 
қа  рыз шартымен сыртқы көздерден түс кен ақша 
қоры)

средства заработанные - еңбекпен табылған қаражат
средства идентификации - сəйкестендіру құ рал дары
средства ин вестиционного фонда - инвес ти ция лық 
қор қаражаты

средства инвестиционные - инвестициялық қаражат
средства информации - ақпарат құралдары
средства клиентов - клиенттердің қаражаты
средства клиринго вой палаты - клирингілік палата 
қаражаты

средства консорци ума - консорциум қаражаты
средства контроля - бақылау құралдары
средства кредитные - кредит қаражаты
средства ликвидные - өтімді қаражат, өтімді құрал-
жабдық (оңай өткізілетін құндылық)

средства маркетинговые - маркетингілік қаражат
средства массовой информации - бұқаралық ақпарат 
құралдары

средства международные - халықаралық қаражат
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средства на бан ковском счете - банк шо тын да ғы 
қаражат

средства на выплату пенсий - зейнетақы тө леу ге 
арнал ған қаражат

средства на выплату пособий - жəрдемақы тө леуге 
арналған қаражат

средства на депозитных счетах - депозиттік шоттар-
да ғы қаражат

средства на неотложные нужды - шұғыл мұқ таждарға 
арналған қаражат

средства на текущем счете - ағымдағы шотта тұр ған 
қаражат

средства “на усмотрение” - “қалауынша қа жет 
қаражат”

средства накопления - қорландыру қаражаты
средства наличные - қолма-қол ақшалай қа ра жат, 
қолдағы қаражат

средства, направляемые на потребление - тұ тынуға 
жұмсалатын қаражат

средства неинкассированные - ин кас со лан ба ған 
қаражат 

средства обмена - айырбас қаражаты
средства оборотные - айналым қа ра жа ты (кə сіп орын-
ның шаруашылық ай на лы мын да ғы жəне өндірістік 
айналым қорлары мен айналыс қорларын құрау үшін 
пайдаланылатын қаражатының жиынтығы)

средства обращения - айналыс қаражаты
средства основные - негізгі құрал-жабдық (ең бек 
құ ралдары ретінде пайдаланылатын жəне ма те-
риал дық өндіріс аясында да, бей өн ді рістік аяда да 
ұзақ уақыт бойына заттай нысанда қолданыста 
болатын ма те риал дық-заттай құндылықтардың 
жиынтығы)

средства, передаваемые на основе взаимных рас-
четов другим уровням государственного управ-
ления - өзара есеп айырысу не гі зін де мемлекеттік 
басқарудың басқа дең гей ле рі не берілетін қаражат

средства платежа, выпускаемые во время финансо-
вого кризиса - қаржы дағдарысы ке зін де шы ға ры ла-
тын төлем қаражаты

средства платежные - төлем қаражаты
средства, получаемые по взаимным расчетам - өзара 
есеп айырысу бойынша алынатын қаражат

сред ства, полученные банком не по ли нии при-
влечения депозитов - банк депозиттер тарту желісі 
бойынша алмаған қаражат

средства, полученные на срок до начала следую-
щего рабочего дня - келесі жұмыс күні бас тал ған ға 
дейінгі мерзімге алынған қа ра жат

средства, помещенные в банк - банкіге жай ғас ты рыл-
ған қаражат

средства, поступающие от плательщиков в счет по-
гашения задолженности по страховым взносам 
- сақ тан дыру жарналары бойынша берешекті өтеу 
шотына тө лем ші лер ден түскен қаражат

средства потребления - тұтыну қаражаты

средства, предоставляе мые на один день - бір күнге 
берілетін қаражат

средства привлеченные - сырттан тартылған қаражат, 
тартылынды қаражат

средства расчетов - есеп айырысу қаражаты
средства сбережения - жинақ ақша қаражаты
средства свободные - бос қаражат
средства следующего дня - келесі күнгі қаражат
средства собственные - меншікті қаражат
средства, управляемые по доверенности - сенімхат 
бойынша басқарылатын қаражат

средство обмена - айырбас құралы
средство образования сокровища - қазынаны жасау 
құралы

средство обращения - айналыс құралы (ақ ша ның 
адамдарға өз еңбегін, өндіріс фак тор ла рын та уар-
лар мен көрсетілетін қыз мет тер ге айырбастау 
мүм кін ді гін беретін ат қа рымы)

средство платежа - төлем құралы (ақшаның атқары-
мы туралы)

средство погашения долга - борышты өтеу құралы
сред ство расчетов - есеп айырысу құралы
средство сбережения - жинақ ақша құралы
средство сохранения стоимости - құнды сақ тау құра-
лы (ақшаның атқарымы ретінде)

средство транспортное - көлік құралы
срез рынка - нарық кесіндісі
срезание - кесіп тастау 
срезание расходов - шығысты кесіп тастау
срок - мерзім (1. белгілі бір уақыт аралығы; ұзақтық; 

2. бірдеңені орындаудың басталу сəті; 3. бағалы қа-
ғаз дың шығарылу сəтінен бастап, өтелу мер зі мі нің 
басталуы сəтіне дейінгі уақыт кезеңі)

срок аккредитива - аккредитив мерзімі
срок акцепта - акцепт (ризалық) мерзімі
срок акцептационный - акцептелген мерзім
срок амортизационный - амортизациялық мер  зім, 
тозымпұлдық мерзім, өтемпұлдық мер зім

срок блокирования де нежных 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 - мін дет те ме ні 
орындау мерзімі

срок выполнения работ - жұмыстарды орындау 
мерзімі

срок выпуска - шығарылым мерзімі
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срок гарантии - кепілдік мерзімі
срок гарантийный - кепілдікті мерзім, ке піл дік мер-
зі мі (дайындаушы, жеткізуші, сатушы бұ йым ның 
сақталу жəне пайдаланылу шарттары сақталған 
жағдайда мүлтіксіз жұ мыс істеуіне кепілдік бе ре-
тін уақыт кезеңі)

срок гарантируемый - кепілдік берілетін мерзім
срок давности - ескіру мерзімі
срок дебиторской задолженности - деби тор лық бере-
шек мерзімі, алашақ мерзімі

срок действия - қолданылу мерзімі
срок действия авторского и патентного права - ав-
тор лық жəне патенттік құқықтың қол да ны лу мерзімі

срок действия аккредитива - аккредитивтің қолда ны-
лу мерзімі

срок действия акцепта - акцептінің (риза лық тың) 
қолданылу мерзімі

срок действия векселя - вексельдің қол да ны лу 
мерзімі

срок действия доверенности - сенімхаттың қолданыс 
мерзімі

срок действия договора - шарттың қолданылу мерзімі
срок действия договора страхования - сақ тан ды ру 
шартының қолданылу мерзімі

срок действия документа - құжаттың қол да ны лу 
мерзімі

срок действия контракта - келісімшарттың қол да ны-
лу мерзімі

срок действия обязательства банка предоставлять 
кредит - банктің несие беру жө нін де гі мін дет те ме сі-
нің қолданылу мерзімі

срок действия патента - патенттің қолданыс мерзімі
срок действия полиса - полистің қолданыс мерзімі
срок действия расписки - қолхаттың қол да ны лу 
мерзімі

срок действия соглашения об образовании консор-
циума - консорциум құру туралы ке лі сім нің қол да-
ны лу мерзімі

срок действия страхового полиса - сақ тан ды ру по ли-
сі нің қолданыс мерзімі

срок действия тендера - тендердің қолданыс мерзімі
срок действия тратты - сенім қорының қол да нылу 
мерзімі

срок действия фи нансового актива - қаржы активінің 
қолданылу мерзімі

срок действия ценной бумаги - бағалы қа ғаз дың қол-
да нылу мерзімі

срок депозита - депозиттің қолданылу мерзімі
срок для подачи заявки - өтінім беру мерзімі
срок для подачи заявления - өтініш беру мерзімі
срок для подачи претензии - кінəрат-талап беру 
мерзімі

срок договора имущественного страхования - мү лік-
тік сақтандыру шартының мерзімі

срок договоренности - уағдаластық мерзімі
срок документооборота - құжаттың айналым мерзімі
срок долга - борыш мерзімі

срок долгового обязательства - борыш кер лік мін дет-
те ме мерзімі, борыш мін дет те ме ле рі нің мерзімі

срок долгосрочного кредита - ұзақ мерзімді кредит 
мерзімі

срок, за который производится исчисление налога - 
салық есептелетін мерзім

срок завершения сделки - мəміленің аяқталу мерзімі
срок задержки оплаты - төлем төлеудің ке шік тірілу 
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 обязательства - мін дет те ме ні орын-
дау мерзімі

срок исполнительный - атқару мерзімі
срок использования капитала - капиталды пайдалану 
мерзімі

срок использования кредита - кредитті пайдалану 
мерзімі

срок календарный - күнтізбелік мерзім
срок кредита - кредит мерзімі
срок кредитования - несиелендіру мерзімі (банк 
несие сін ұйымдардың пайдалану кезеңі)

срок кредиторской за долженности - несие гер лік бе-
решек мерзімі

срок назначения пенсии - зейнетақы та ға йын дау 
мерзімі

срок назначения пособия - жəрдемақы та ға йын дау 
мерзімі

срок налогового платежа - салық төлемі мерзімі
срок нормативный - нормативтік мерзім
срок ноты - нота мерзімі
срок обжалования - шағыну мерзімі, шағым беру 
мерзімі

срок оборачиваемости - айналымдылық мерзімі
срок объ явления 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 - инвестиция лардың 
өтелу мерзімі

срок окупаемости капитальных вложений - күрделі 
жұмсалымның өтелу мерзімі

срок объ явления опционов - опциондарды жариялау 
мерзімі

срок оплаты векселя - вексельді төлеу мерзімі
срок оплаты векселя наступает - вексельді төлеу 
мерзімі басталады

срок опротестования - наразылық білдіру мерзімі
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срок опротестования векселя - вексельге на ра зылық 
білдіру мерзімі

срок очередной фиксации плавающей ставки по 
кредиту - кредит бойынша құ был ма лы мөл шер ле ме-
ні кезекті тиянақтау мерзімі

срок перевод ного векселя - аударма вексель мерзімі
срок переводного векселя, установлен ный торго-
вым обычаем - аударма вексельдің сау да ғұрпымен 
бел гіленген мерзімі

срок плановый - жоспарлы мерзім
срок платежа - төлем мерзімі (1. борышты өтеу ке-
зе ңі, оның өтеу күнімен шектелген ұзақ тығы; 2. қа-
рыз ды, берешекті өтеу күні)

срок платежа по вексе лю - вексель бойынша төлем 
мерзімі

срок платежа по векселю наступает 5 мая - вексель 
бойынша төлем мерзімі 5 мамырда басталады

срок платежа по долгосрочному векселю - ұзақ 
мерзімді вексель бойынша төлем мерзімі 

срок платежа по тратте - сенім қоры бойын ша төлем 
мерзімі

срок погашения - өтеу мерзімі
срок погашения долга в рассрочку - борышты мəу-
лет тік өтеу мерзімі

срок погашения кредита - кредитті өтеу мерзімі
срок погашения кредитного обязательства - кредит 
міндеттемесін өтеу мерзімі

срок погаше ния купона - купонды өтеу мерзімі
срок погашения срочных сделок - мерзімді мəмілені 
өтеу мерзімі

срок погашения ссуды - несиені өтеу мерзімі
срок погашения ценной бумаги - бағалы қа ғаз ды өтеу 
мерзімі

срок подачи апелляции - шағыну мерзімі, апелляция 
мерзімі

срок подачи заявки - өтінім беру мерзімі
срок подачи налоговой декларации - салық мағ лұм-
да масын беру мерзімі

срок подачи претензии - кінəрат-талап беру мерзімі
срок покрытия дебиторской задолженности - деби-
тор лық берешекті жабу мерзімі

срок полезности - пайдалылық мерзімі
срок полного урегули рования разновременных пла-
тежей между должником и кредитором - борышкер 
мен несиегер арасындағы түрлі уақытта төленетін 
төлемдерді толық реттеу мерзімі

срок полномочия - өкілеттік мерзімі
срок получения процентного дохода - пайыз дық та-
быс алу мерзімі

срок поставки - жеткізілім мерзімі
срок представления - табыстау мерзімі
срок представления отчетности - есеп-қисап беру 
мерзімі

срок представления отчетности по контрольно-ре-
визионной работе - бақылау-тексеру жұмысы бо-
йынша есеп-қисап беру мерзімі

срок представления финансового отчета - қаржы 
есептемесін беру мерзімі

срок предъявления - көрсету мерзімі, ұсыну мерзімі 
(бағалы қағаздың эмитентке немесе оның агентіне 
тиісті төлем алу үшін ұсы ны луға тиіс күні көр се-
тіл ген де рек те ме сі)

срок рассмотрения жалобы - шағымды қарау мерзімі
срок сделки - мəміле мерзімі
срок службы - қызмет мерзімі
срок службы актива - активтің қызмет мерзімі
срок службы инвестиционных товаров - инвес ти ция-
лық тауарлар қызметінің мерзімі

срок службы основных средств - негізгі құрал-жаб-
дық тың қызмет мерзімі

срок службы основных фондов - негізгі қор лардың 
қызмет мерзімі

срок ссудного процен та - несие пайызының мерзімі
срок ссуды - несие мерзімі
срок стандартный - стандарттық мерзім
срок страхования - сақтандыру мерзімі
срок уплаты - төлеу мерзімі
срок уплаты бонуса коммерческого обнаружения - 
коммерциялық табылым бонусын тө леу мерзімі

срок уплаты земельного налога - жер са лы ғын төлеу 
мерзімі

срок уплаты корпоративного подоходного налога - 
корпоративтік табыс салығын төлеу мерзімі

срок уплаты налога на сверхприбыль - үс те ме пайда 
салығын төлеу мерзімі

срок уплаты подписного бонуса - қол қо йы ла тын бо-
нусты төлеу мерзімі

срок уплаты про центов - пайыз төлеу мерзімі
срок уплаты таможенных платежей - кеден төлем де-
рін төлеу мерзімі

срок, установленный для платежа - төлем үшін бел-
гі ленген мерзім

срок хранения товаров на таможенном складе - 
тауар ларды кеден қоймасында сақтау мерзімі

срок ценной бумаги - бағалы қағаздар мерзімі
срок экс-дивидендный - экс-дивиденд 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 ке лі сім 
мерзімі

срочная акция - мерзімдік акция
срочная биржа Гонконга - Гонконгтің мер зім дік бир-
жасы

срочная бир жа Сиднея - Сиднейдің мерзімдік биржасы
срочная бир жа Торонто (Канада) - То рон то ның мер-
зім дік биржасы (Канада)

срочная биржевая сделка - мерзімді биржа мəмілесі
срочная валютная позиция - мерзімдік ва лю та лық 
жайғасым

срочная валютная по зиция, образовавшаяся в ре-
зультате обычной форвардной сделки - кəдуілгі 
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фор вард тық мəміле нəтижесінде пайда болған мер-
зім дік валюта жайғасымы

срочная валютная сделка - мерзімді ва лю та лық 
мəміле

срочная ипотека - мерзімді ипотека
срочная картотека - мерзімдік картотека
срочная картотека акцептов - акцептілердің мер зім-
дік картотекасы

срочная картотека векселей - вексельдердің мер зім-
дік картотекасы

срочная оплата - мерзімдік төлемақы
срочная позиция - мерзімдік жайғасым (мер зім дік 
мəміле бойынша тауарды өткізу айы)

срочная позиция, образо вавшаяся в результате по-
купки фьючерсных или опционных контрактов 
- фьючерстік немесе опциондық келісімшарттарды 
сатып алу нə ти же сін де пайда болған мерзімдік 
жайғасым

срочная премия - мерзімдік сыйлықақы
срочная распродажа - мерзімдік көтере сату
срочная распро дажа на фондовой бирже - қор биржа-
сында мерзімдік көтере сату

срочная сделка - мерзімдік мəміле
срочная сделка, ликвидирующая позицию покупа-
теля - сатып алушының жайғасымын жоятын мер-
зім дік мəміле

срочная сделка, ликвидирующая позицию продавца 
- сатушының жайғасымын жоятын мерзімдік мəміле

срочная сделка с валютой - валютамен жасалатын 
мер зімдік мəміле

срочная сделка с клиентом - клиентпен мер зім дік 
мəміле

срочная сделка с ценными бумагами - баға лы қағаз-
дармен жасалатын мерзімдік мəміле

срочная сделка с цен ными бумагами страхового 
значения - сақтандыру мəніндегі ба ға лы қағаздармен 
мерзімдік мəміле

срочная сделка участия - мерзімдік қатысу мə мілесі
срочная секция биржи - биржаның мерзімдік сек-
циясы

срочная ссуда - мерзімді несие
срочная ссуда на срок свыше одного-двух лет - бір-
екі жылдан жоғары мерзімге жасалатын мерзімдік 
несие 

срочная стоимость опциона - опционның мер зімдік 
құны

срочная тратта платежом через определенный срок 
по предъявле нии - белгілі бір мерзімнен ке йін көр-
се тіл ген бойда төлеу арқылы қорланатын мер зім дік 
тратта қоры 

срочная ценная бумага - мерзімді бағалы қағаз
срочно оплачен ный акцептованный вексель - жедел 
төленген акцептелген вексель

срочное акцептова ние - жедел акцептеу
срочное владение - мерзімдік иелену
срочное выполнение заказа - тапсырысты шұ ғыл 
орындау

срочное инкассо - мерзімдік инкассо
срочное обязательство - мерзімдік міндеттеме
срочное погашение - мерзімдік өтеу
срочное покрытие - мерзімдік өтем
срочное страхование жизни - өмірді мер зім дік 
сақтандыру

срочное страхо вание планируемых покупок ценных 
бумаг - бағалы қағаздарды жоспарлы сатып алуды 
мерзімдік сақтандыру

срочное страхо вание планируемых продаж ценных 
бумаг - бағалы қағаздарды жоспарлы сатуды мер зім-
дік сақтандыру

срочное финансирование - мерзімді қар жы лан ды ру 
(тауардың, бағалы қағаздардың бел гі лі бір мерзімге 
бағасы белгіленетін ке лі сім шарт тар)

срочность - асығыстық, қауырттық, мерзімділік
срочность возвращения кредита - кредитті қайтару 
мерзімділігі

срочность кредита - кредиттің мерзімділігі
сроч ные биржевые контракты - биржаның мерзімдік 
келісімшарттары

срочные биржевые сделки - биржадағы мер зім ді 
мəміле

срочные биржевые сделки с кредитными 
инструмен тами - биржаның кредит құ рал да ры мен 
жасалатын мерзімдік мəміле

срочные валютные операции - мерзімді ва лю та лық 
операциялар

срочные вклады - мерзімді салымдар (бел гі лен ген 
мерзімге салынған салым)

срочные де позитные сертификаты - мер зім дік депо-
зит тік сертификаттар

срочные капиталовло жения - мерзімдік күр де лі жұм-
са лымдар

срочные коммерческие бумаги - мерзімді ком мер ция-
лық қағаздар

срочные компенсирующие операции - мер зім дік 
өтем ақылы операциялар

срочные контракты - мерзімдік ке лі сім шарт тар
сроч ные контракты с золотом - алтынмен мерзімдік 
келісімшарттар

срочные обязательства по вкладам - салым ақша бо-
йынша мерзімді міндеттемелер

срочные обязательства по ссудам - несие бойынша 
мерзімді міндеттемелер

срочные обязательства по ссудам банка - банк 
несиесі бойынша мерзімді мін дет те ме  лер

срочные открытые счета - мерзімді ашық шоттар
срочные платежи - мерзімдік төлемдер
срочные сделки - мерзімдік мəмілелер
срочные сделки на внебиржевом рынке - бир жа дан 
тыс нарықтағы мерзімдік мəмілелер

срочные сделки с акциями - акциялармен жасалатын 
мерзімдік мəмілелер

срочные сделки с контрактами на основе биржевых 
индексов - биржа индекстері не гі зін де ке лі сім шарт-
тармен жасалатын мер зім дік мəмілелер
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срочные сделки с товарами - тауарлармен жасалатын 
мерзімдік мəмілелер

срочные товарные сделки с использованием торго-
вых индикаторов, рассчитанных с помощью ЭВМ 
- ЭЕМ-нің көмегімен есептелген сауда индикаторла-
рын пайдалана отырып жасалатын мерзімдік тауар 
мəмілелері

срочные федеральные фонды - иерзімдік фе де ралдық 
қорлар (АҚШ)

срочные ценные бумаги - мерзімді бағалы қа ғаздар
срочный - мерзімді (биржадағы мəміле шарты 
туралы) 

срочный арбитраж - мерзімді арбитраж
срочный банковский депозит - мерзімді банк 
депозиті

срочный валютный курс - мерзімдік ва лю та лық бағам
срочный варрант - мерзімдік варрант
срочный вексель - мерзімді вексель
срочный вексель, выпи санный в фунтах стерлингов 

- стерлинг фунт түрінде жа зыл ған мерзімді вексель
срочный вексель через тридцать дней после 
предъяв ления - ұсынылғаннан кейін отыз күн өткен 
соң жедел төленетін вексель 

срочный взнос - мерзімді жарна
срочный вклад - мерзімді салым (банктер мен басқа 
да несие мекемелері кемінде бір жыл мерзімге қа был-
да ған жинақ ақша)

срочный вклад с дополнительными взносами - қо-
сым ша жарналы мерзімді салым 

срочный вклад, с которого нельзя проводить теку-
щие платежи - ағымдағы төлем тө леу ге болмайтын 
мерзімді салым

срочный вкладной сертификат - мерзімдік салым 
сертификаты

срочный выпуск - мерзімдік шығарылым
срочный депозит - мерзімдік депозит (де по зит тік 
мекемелердегі мерзімді жəне жинақ салымдары)

срочный депозит в банке на срок до одного года - 
банктегі бір жылға дейінгі мерзімдегі мерзімді депо-
зит (Ұлыбритания)

срочный депо зит с возможностью текущих плате-
жей - ағымдағы төлем төлеуге мүм кін ді гі бар мер зім-
ді депозит

срочный депозитный серти фикат - мерзімді депо зит-
тік сертификат

срочный заем - мерзімді қарыз
срочный заказ - мерзімдік тапсырыс, жедел тапсырыс
срочный контракт - мерзімді келісімшарт
срочный контракт для нейтрализации колебаний 
валютного курса - валюта ба ға мы ның ауыт қуын 
бей та раптандыру үшін жа сал ған мерзімді ке лі-
сімшарт

срочный контракт с неис текшим сроком - мерзімі 
өтпеген мерзімді келісімшарт

срочный кредит - мерзімдік кредит
срочный курс - мерзімді бағам (мерзімдік мə мі ле дегі 

(операциядағы) айырбас не биржа бағамы)

срочный курс, включающий премию или скидку 
относительно наличного курса - қолма-қол ақша 
бағамына қатысты сый лық ақы ны немесе шегерімді 
қамтитын мерзімді бағам

срочный платеж - мерзімді төлем
срочный стандартный контракт - мерзімді стан дарт-
тық келісімшарт

срочный субор динированный долг - тəр тіп тел ген 
мерзімді борыш

срочный счет - мерзімдік шот
срочный счет в банке - банктегі мерзімді шот 
срочный трудовой контракт - мерзімді еңбек келі-
сімшарты

срочный факторинг - мерзімді факторинг
срочный финансовый рынок - мерзімді қар жы 
нарығы

ССС, СС, С - ССС, СС, С (бағалы қағаздар рей тин гі-
нің төмен екендігін көрсететін əріп тік таңбалар)

ссуда - несие, қарыз (қарыз шарты талаптарымен, 
яғни қайтару, уағдаласылған па йыз төлеу шарты-
мен, белгілі бір мерзімге қа ра жат беру)

ссуда банковская - банк несиесі
ссуда без обеспе чения - қамтамасыз етіл мей тін 

(қамсыздандырылмайтын) несие
ссуда без уведомления - хабарламасыз несие
ссуда безвозвратная - қайтарылмайтын несие
ссуда беспроцентная - пайызсыз несие
ссуда бессрочная - мерзімсіз несие 
ссуда биржевая - биржалық несие (делдал биржада 
тір келген бағалы қағаздар кепілдігімен беретін 
несие)

ссуда бланковая - бланкілік несие
ссуда брокерская - делдалдық несие 
ссуда брокеру фон довой биржи - қор бир жа сы ның 
брокеріне берілетін несие

ссуда бюджетная - бюджет несиесі
ссуда в долларовом выражении - долларлай несие, 
доллар түріндегі несие

ссуда в евровалюте - еуровалюта түріндегі несие
ссуда в оборотные средства - айналым қа ра жа ты на 
арналған несие

ссуда в фунтах стерлингов - стерлинг фунт тү ріндегі 
несие

ссуда валютная - валюталық несие 
ссуда внеплановая - жоспардан тыс несие
ссуда возвратная - қайтарылатын несие
ссуда, выданная банком - банк берген несие
ссуда, выданная муници пальным органом власти - 
муниципалдық билік органы берген несие

ссуда, выданная наличными - қолма-қол ақ ша лай 
берілген несие

ссуда, выплачиваемая частями - бөлік-бө лік пен 
төленетін несие

ссуда, гарантированная третьим лицом - үшінші 
тұлға кепілдік берген несие

ссуда гарантированная Управлением по делам 
ветеранов - Ардагерлер істері жөніндегі бас қарма 
кепілдік берген несие 
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ссуда, гарантированная Управлением фермерского 
жилищного строительства - Фер мер лік тұрғын үй 
құрылысы басқармасы ке піл дік берген несие

ссуда, гарантированная Федеральным управлением 
жилищного строитель ства - Фе де рал дық тұрғын үй 
құрылысы бас қар ма сы ке пілдік берген несие 

ссуда деловому пред приятию - іскерлік кəсіп орынға 
берілетін несие

ссуда денег - ақша несиесі
ссуда денежная - ақшалай несие
ссуда дисконтированная - дисконтталған несие
ссуда для взносов арендатора - жалгердің жарнасы 
үшін берілетін несие

ссуда для погашения или выкупа - өтеу немесе 
өтеуін төлеп алу үшін берілетін несие

ссуда для погашения су ществующей задолженности 
- қазіргі берешекті өтеу үшін берілетін несие

ссуда для приобретения ав тофургона-жилого дома 
- автофургон-тұрғын үй сатып алу үшін берілетін 
несие

ссуда для реструк турирования долга - борышты 
қайта құрылымдау үшін берілетін несие

ссуда для уплаты просроченных платежей по счетам 
- шоттар бойынша мерзімі өткен төлемдерді төлеу 
үшін берілетін несие

ссуда до востребования - талап етілмелі несие (алғаш 
талап етілген бойда қайтарылуға тиіс несие)

ссуда долгосрочная - ұзақ мерзімді несие
ссуда долевая - үлестік несие
ссуда заготовительным организациям - да йындаушы 
ұйымдарға берілетін несие

ссуда застрахованным - сақтан ды ры лу шы лар ға бері-
летін несие

ссуда, зачисляемая на депозитный счет заемщика - 
қарызгердің депозиттік шотына есептелетін несие

ссуда и предо ставленные авансы - несие жəне беріл-
ген аванс (алғытөлем)

ссуда из небанков ских источников - бей банк тік көз-
дерден берілетін несие

ссуда иностранному заемщику, обусловленная обя-
зательством ку пить товары в стране кредитора 
- шетелдік қарызгерге бе рі ле тін, несиегер елінде та-
уарларды сатып алу мін деттемесімен уағдаласылған 
несие

ссуда ипотечная - ипотекалық несие (банк жылжы-
майтын мүлік кепілдігімен беретін несие)

ссуда казначейству - қазынашылыққа бе рі ле тін несие
ссуда казна чейству для покрытия бюджетных рас-
ходов - қазынашылыққа бюджет шы ғысын өтеу үшін 
берілетін несие

ссуда капитала - күрделі қаржы несиесі, капитал 
несиесі

ссуда коммерческая - коммерциялық несие
ссуда, которая может быть получена стра хо ва телем 

- сақтандырушы алуы мүмкін несие
ссуда, которая не может быть погашена и убыточна 
для кредитора - өтелмейтін жəне несиегер үшін за-

лалды несие (АҚШ-тағы не сиенің стандарттық 
сыныптамасы бойынша)

ссуда, которая погашается одним платежом - бір тө-
лем мен өтелетін 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 то лық ты руға арналған 
несие

ссуда на временные нужды - уақытша мұқ таж дарға 
арналған несие

ссуда на выдачу авансов по договору контрактации 
- келісімшарт бойынша алғы тө лем беруге арналған 
несие

ссуда на выплату заработной платы - жа ла қы төлеуге 
арналған несие

ссуда на доверии - сенімгерлікке негізделген несие
ссуда на жилищное строительство - тұрғын ұй құры-
лы сына арналған несие

ссуда на заработную плату - жалақыға арнал ған несие
ссуда на затраты животноводства и земледелия - мал 
шаруашылығы мен егіншілік шы ғы ны на арналған 
несие

ссуда на затраты по организованному набору рабо-
чей силы - жұмыс күшін ұйым дас қан түрде жинауға 
жұмсалатын шығынға ар нал ған несие

ссуда на импорт товаров - тауарлар импортына арнал-
ған несие

ссуда на короткий срок - қысқа мерзімге алын ған 
несие 

ссуда, на которую нало жен арест - тыйым са лын ған 
несие

ссуда на модерниза цию - жаңғыртуға ар нал ған несие
ссуда на научные исследова ния - ғылыми зерттеулер-
ге арналған несие

ссуда на новое стр оительство - жаңа құ ры лыс қа ар-
нал ған несие

ссуда на оборудование - жабдыққа арналған несие
ссуда на освоение тер ритории - аумақты игеруге ар-
нал ған несие

ссуда на освоение территории и жилищное строи-
тельство - аумақты игеруге жəне тұр ғын үй құ ры лы-
сы на арналған несие

ссуда на особых условиях - ерекше шарттарға негіз-
дел ген несие

ссуда на переплани ровку и новую застройку района 
- ауданды қайта жоспарлауға жəне жаңадан салуға 
арналған несие

ссуда на покупку дома - үй сатып алуға ар нал ған несие
ссуда на покупку лимитированных чековых кни-
жек - лимиттелген чек кітапшаларын сатып алуға 
арналған несие

ссуда на потребительские цели - тұ ты ну шы лық мақ-
сат тар ға арналған несие
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ссуда на потреби тельский кредит - тұтыну шы лық 
кредитке арналған несие

ссуда на приобретение автомобиля - автомобиль са-
тып алуға арналған несие

ссуда на пристройку к дому - үйге жапсаржай салуға 
арналған несие

ссуда на проектно-конструкторскую работу - 
жобалық-құрастырымдық жұмысқа арналған несие

ссуда на разработку - əзірленімге арналған несие
ссуда на расходы будущих периодов - бо ла шақ кезең-
дердің шығысына арналған несие

ссуда на сезонные затраты - маусымдық шы ғын ға 
арналған несие

ссуда на сезонный недостаток амортизационных от-
числений - тозымпұлдық жар на ның маусымдық же-
тіс пеу шілігіне арналған несие

ссуда на создание нового предприятия - жаңа кəсіп-
орын құруға арналған несие

ссуда на строительство - құрылысқа арналған несие
ссуда на строительство под недвижимость - жылжы-
майтын мүлік кепілімен салынатын құрылысқа ар-
нал ған несие

ссуда на улучшение жилья - тұрғын үйді жақ сартуға 
арналған несие

ссуда наличными с фиксированной процентной 
став кой - пайыздық мөлшерлемесі тиянақталған 
қолма-қол ақшалай несие

ссуда натуральная - заттай несие
ссуда необеспеченная - қамтамасыз етілмеген несие
ссуда, необеспеченная закладной под недвижимость 

- кепілхаты жылжымайтын мүлік кепілімен қам та ма-
сыз етілмеген несие

ссуда, необлагаемая налогом - салық салынбайтын 
несие

ссуда непогашенная - өтелмеген несие
ссуда, непогашенная в срок - мерзімінде өтел меген 
несие

ссуда, непокрытая обе спечением - қам та ма сыз ету-
мен өтелмеген несие

ссуда несельскохозяй ственным предприя тиям - 
ауыл шаруашылығына жатпайтын кə сіп орындарға 
бе рі ле тін несие

ссуда обеспеченная - қамтамасыз етілген несие
ссуда, обеспеченная ак тивами - активтермен қам та-
ма сыз етілген несие

ссуда, обеспеченная активами компании - ком па ния-
ның активімен қамтамасыз етілген несие

ссуда, обеспеченная залогом - кепілзатпен қам тамасыз 
етілген несие

ссуда, обеспеченная ликвидными активами компа-
нии - компанияның өтімді ак тив те рі мен қамтамасыз 
етілген несие

ссуда, обеспеченная наличностью - қолма-қол ақша-
мен қамтамасыз етілген несие

ссуда, обеспеченная об лигациями и акция ми - обли-
гациялармен жəне акциялармен қам та ма сыз етілген 
несие

ссуда, обеспеченная складской распиской - қойма 
қолхатымен қамтамасыз етілген несие

ссуда, обеспеченная текущими активами - ағым   да ғы 
активтермен қамтамасыз етілген несие

ссуда, обеспеченная Управ лением фермерского жи-
лищного строи тельства - Фер мер лік тұрғын үй құ-
ры лысы басқармасы қам та ма сыз еткен несие

ссуда, обеспеченная ценными бумагами, но не пред-
назначенная для приобретения цен ных бумаг - ба-
ға лы қағаздармен қам та ма сыз етілген, бірақ бағалы 
қағаздар сатып алу ға арналмаған несие

ссуда, обесцененная ликвидными активами компа-
нии - компанияның өтімді ак тив те рі мен құн сыз дан-
ған несие

ссуда, обслуживаю щая потребности в оборотном 
капи тале - айналым капиталында қа жет тіліктерге 
қыз мет көрсететін несие

ссуда однодневная - бір күндік несие
ссуда от заем ных фондов - қарыз қорларынан беріле-
тін несие

ссуда параллельная - жарыстас несие, қатар лас па 
несие

ссуда плановая - жоспарлы несие
ссуда по страхованию жизни - өмірді сақ тан ды руға 
арналған несие

ссуда по те кущему счету - ағымдағы шот бойынша 
берілетін несие

ссуда по товарообороту - тауар айналымы бойынша 
несие

ссуда, по гашаемая в рассрочку - мəулеттік өтелетін 
несие

ссуда, погашаемая в установленные сроки - белгі-
лен ген мерзімде өтелетін несие 

ссуда, погашаемая за счет выручки от продажи неф-
ти - мұнайды сатудан түсетін түсім есебінен өтелетін 
несие

ссуда, погашаемая по требованию - талап ету бо-
йынша өтелетін несие

ссуда, погашаемая разовым платежом - бір жолғы 
төлем бойынша өтелетін несие

ссуда, погашение которой вызывает сомне ния - 
өтелуі күмəн туғызатын несие (АҚШ-та несиенің 
стандарттық сыныптамасы бойынша)

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 - бо рыш кер лік 
міндеттеме кепілімен берілетін несие

ссуда под еврооблигации - еурооблигациялар кепілі-
мен берілетін несие

ссуда под закладную - кепілпұл кепілімен берілетін 
несие

ссуда под залог - кепілзат кепілімен берілетін несие
ссуда под залог векселей - вексельдер кепілі мен бері-
ле тін несие
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ссуда под залог движимого имущества - жыл житын 
мүлік кепілімен берілетін несие

ссуда под залог недвижимого имущества с регулиру-
емым процентом - жылжымайтын мү лік кепілімен 
реттелетін пайызбен бе рі ле тін несие

ссуда под залог недвижимого имущества с фиксиро-
ванным процентом - жылжымайтын мүлік ке пі лі-
мен тіркелген пайызды несие

ссуда под залог недвижимости - жылжымайтын мүлік 
кепілімен берілетін несие

ссуда под залог сберегательной книжки - жи нақ кі-
тап ша кепілімен берілетін несие

ссуда под залог товаров - тауарлар кепілімен берілетін 
несие

ссуда под залог ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар кепі-
лі мен берілетін несие 

ссуда под зе мельную собственность - жер мен шігі 
кепілімен берілетін несие

ссуда под ипотеку с регулируемой процентной став-
кой - пайыздық мөлшерлемесі реттелетін ипотека 
кепілімен берілетін несие

ссуда под ипотеч ный кредит - ипотекалық кредит 
кепілімен берілетін несие

ссуда под лич ное имущество - өзіндік мүлік кепілімен 
берілетін несие

ссуда под недвижимость - жылжымайтын мү лік кепі-
лі мен берілетін несие

ссуда под недви жимость, кроме жилых строе ний - 
тұрғын үй құрылысынан басқа жылжымайтын мүлік 
кепілімен берілетін несие

ссуда под незавершенное производство и полуфа-
брикаты собственного изготовления - аяқталмаған 
өндіріс пен жеке өзі дайындайтын дүмбілзат кепіл ді-
гімен берілетін несие

ссуда под неоплаченные сверхнормативные остат-
ки товарно-материальных ценностей - тауар-
материалдық құндылықтардың тө лен бе ген норматив-
тен тыс қалдығы ке піл ді гі мен берілетін несие

ссуда под низкий процент - төмен пайызбен берілетін 
несие

ссуда под обеспечение - қамтамасыз ету (қам сыз дан-
ды ру) кепілімен берілетін несие

ссуда под обеспечение депо зитом заемщика - қа рыз-
гер ді депозитпен қамтамасыз ету ке пі лі мен берілетін 
несие

ссуда под обеспечение товарами - тауарлармен қам та-
ма сыз ету кепілімен берілетін несие

ссуда под объекты, приносящие доход - табыс əке ле-
тін объектілер кепілімен берілетін несие

ссуда под обязательство клиента - клиенттің мін дет-
те месі кепілімен берілетін несие

ссуда под правительственную гарантию - үкімет 
кепілдігімен берілетін несие

ссуда под проценты - пайыз кепілімен бері ле тін несие
ссуда под расчетные документы - есептесу құжаттары 
кепілімен берілетін несие

ссуда под расчетные документы в пути - жолда келе 
жатқан есеп айырысу құжаттары ке пі лімен берілетін 
несие

ссуда под страховой взнос - сақтандыру жарнасы кепі-
лімен берілетін несие

ссуда под товарно-материальные ценности и за-
траты производства - өндірістің тауар-материалдық 
құн  ды лық тары мен шығыны кепілімен берілетін 
несие

ссуда под товары - тауарлар кепілімен бері ле тін несие
ссуда под товары на складе - қоймадағы тауар кепілі-
мен берілетін несие

ссуда под ценные бумаги - бағалы қағаздар кепілімен 
берілетін несие

ссуда под ценные бума ги, выданная лицу, не явля-
ющемуся брокером фондовой биржи - қор бир жа-
сы ның өкілі емес тұлғаға берілген бағалы қағаздар 
кепілімен берілетін несие

ссуда, под тверждаемая распиской - қолхат пен қуат та-
латын несие

ссуда подтоварная - тауар кепілдігімен бе рі ле тін не-
сие (тауардың бір бөлігін төлеу жəне келешектегі 
жеткізілім кепілімен берілетін несие)

ссуда потребительская - тұтыну несиесі
ссуда, предоставленная владельцу счета платежной 
ведомости - төлем тізімдігі шо ты ның иеленушісіне 
берілген несие

ссуда, предо ставленная синдикатом - синдикат бер-
ген несие

ссуда, предо ставляемая по политическим соображе-
ниям - саяси пайымдаулар бойынша берілетін несие

ссуда промышленному предприятию - өнер кəсіп ор-
нына берілетін несие

ссуда просроченная - мерзімі өтіп кеткен несие
ссуда процентная - пайыздық несие
ссуда рабочим и служащим на приобретение мебели, 
предметов домашнего обихода - жұ мыс шылар мен 
қызметшілерге жиһаз, үй жаб дығын сатып алу үшін 
берілетін несие

ссуда рабочим и служащим на хозяйственное обза-
ведение - жұмысшылар мен қыз мет ші лер ге шаруа-
шы лықты жүргізу үшін бе рі летін несие

ссуда разовая - біржолғы несие
ссуда с большой нормой покры тия - өтем нормасы 
көп несие

ссуда с выплатой процентов по истечении срока - 
мерзімі өткен соң пайыз қосып тө ле не тін несие

ссуда с ежемесячными выплатами - ай сайын төле не-
тін несие

ссуда с заранее выплаченными процентами - пайы-
зы күнібұрын төленген несие

ссуда с изменяю щейся процентной ставкой - па йыз-
дық мөлшерлемесі өзгеріп тұратын несие

ccуда с колеблющейся ставкой процента - пайыз 
мөл шерлемесі ауытқымалы несие

ссуда “с нижней защелкой” - “төменгі ілге шек ті” 
несие
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ссуда с номинальной расчетной процентной став-
кой - пайыздық есеп айырысу мөл шер ле ме сі атаулы 
несие

ссуда с обеспечением в полевых складах - дала қой-
маларында қамтамасыз етілген 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 пересмотрен ными условиями - қайта қарау 
шарттарымен берілетін несие

ссуда с пер сональным обеспечением - дербес қамта-
масыз етілетін несие

ссуда с плавающей процентной ставкой - пайыздық 
мөлшерлемесі құбылмалы несие

ссуда с плавающей ставкой - мөлшерлемесі құбыл-
малы несие

ссуда с повышенным риском - тəуекелі (қа те рі) жоға-
ры несие (АҚШ-тағы несиенің стан дарттық сы-
ныптамасы бойынша)

ссуда с погашением в рассрочку - мəулеттік өтелетін 
несие

ссуда с погашением до востребования - талап етіл-
ген де өтелетін несие

ссуда с пра вительственной гарантией - үкі мет кепіл-
ді гімен берілетін несие

ссуда с правом регресса - кері талап құқығы бар несие
ссуда с регули руемой процентной ставкой - пайыз-
дық мөлшерлемесі реттелетін несие

ссуда с точной датой погашения - өтеу күні дəл көр-
се тілген несие

ссуда с фиксиро ванной процентной ставкой - па-
йыздық мөлшерлемесі тиянақталған несие

ссуда с фиксированной ставкой - мөл шер ле ме сі 
тиянақталған несие 

ссуда с фиксированной ставкой процента - па йыз 
мөлшерлемесі тиянақталған несие

ссуда с фиксированной ставкой, обеспеченная акти-
вами компании - компанияның ак тивтерімен қам та-
ма сыз етілген, пайыздық мөл шерлемесі тиянақталған 
несие

ссуда с фиксиро ванной суммой - сомасы тия нақ тал-
ған несие

ссуда с форвард ным покрытием - форвард тық өтемді 
несие

ссуда сверх лимита - лимиттен тыс несие
ссуда сверх разрешенного лимита - рұқсат етілген 
лимиттен тыс несие

ссуда связанная - байланыстырылған несие
ссуда сезонная - маусымдық несие
ссуда сельскохозяйственным предприятиям - ауыл 
шаруашылығы кəсіпорындарына бе рі ле тін несие

ссуда “спина к спине” - “арқаны арқаға сү йеу” 
несиесі, “қоян-қолтық” несие (ва лю та лық тəуекелді 
қысқартуға немесе ва лю та лық шектеуді орағытып 
өтуге тиіс несие опе ра ция сы ның түрі)

ссуда среднесрочная - орташа мерзімдік несие
ссуда срочная - мерзімдік несие
ссуда, срочная к погаше нию - өтеуге ұсы ны ла тын 
мерзімді несие

ссуда строительного общества - құрылыс қо ға мы ның 
несиесі (Ұлыбритания)

ссуда типа “воздушный шар” - “əуе шары” тұрпатты 
несие (өтелетін соңғы жарнасы қалған жарнала-
рынан айтарлықтай көп не қарыздың бүкіл сомасы 
несие келісімі біткен сəтте өтелетін несие)

ссуда типа “пуля” - “оқ” тұрпатты несие (то зым пұл 
төленбейтін, мерзім өткеннен кейін бір ың ғай төлем 
бойынша өтелетін несие түрі)

ссуда торгово-промышленная - сауда-өнер кə сіптік 
несие

ссуда, требующая специ ального соглашения по воз-
врату долга - борышты қайтару жө нін де гі арнаулы 
келісімді талап ететін несие

ссуда уголовно-резервная - қылмыстық-сақ тық несие
ссуда участия - қатысу несиесі (екі не одан көп не-
сиегер берген, қатысушылардың бірі же тек шілік 
ететін несие)

ссуда фермерская - фермерлік несие
ссуда финансовым посредникам - қаржы делдалдары-
на берілетін несие

ссуда “целая” - “тұтас” несие
ссуда ценными бумагами - бағалы қағаз дар мен бері-
летін несие

ссуда ценных бумаг - бағалы қағаздар несиесі
ссуда ценных бумаг одним брокером другому за 
определенное вознаграждение - бір брокердің бел-
гі лі бір сыйақы үшін екінші брокерге беретін бағалы 
қа ғаз дар несиесі 

ссуда частному лицу - жекеше тұлғаға бе рі ле тін несие
ссуда частному лицу с погашением в рассрочку - же-
кеше тұлғаға берілетін өтелуі мəу лет тік несие

ссудная дея тельность банков - банктердің несие 
қызметі

ссудная касса - несие кассасы
ссудная квитанция - несие түбіртегі, несие қиыбы
ссудная маржа - несие маржасы (не сие лен ді ру ден тү-
се тін табыс пен қаражат тарту құнының ара сын-
да ғы айырма)

ссудное согласие клиента - клиенттің несие лік келі-
сімі, клиенттің несиеге келісім беруі

ссудное финансирование - несиелік қаржы лан дыру
ссудно-кредитное обще ство - несие-кредит қоғамы
ссудно-сберегательный счет - несие-жинақ ақша 
шоты

ссудные виды деятельности - қызметтің не сие лік 
түрлері 

ссудные виды деятельности банков - банктер қыз ме-
ті нің несиелік түрлері 

ссудные и сбере гательные банки - несие жəне жинақ 
банктері

ссудные операции - несие операциялары
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ссудные операции банков - банктердің несие опера-
циялары

ссудные процентные ставки - несиенің па йыз дық 
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 жүйесі-
нің несие капиталы

ссудный комитет - несие комитеті
ссудный отдел банка - банктің несие бөлімі
ссудный потенциал - несие əлеуеті
ссудный потенциал банковской системы - банк 
жүйе сінің несиелік əлеуеті

ссудный потенциал коммерческого банка - коммер-
циялық банктің несиелік əлеуеті

ссудный процент - несиелік пайыз, несие па йы зы 
(объектінің құрылысына оны пай да ла ну ға беруге де-
йінгі салыну кезеңінде алынған кредит үшін тө ле не-
тін пайыз)

ссудный регистр - несие тіркелімі
ссудный рынок - несие нарығы
ссудный субсчет - несиелік қосалқы шот
ссудный счет - несие шоты, несиелік шот
ссудный фонд - несие қоры
ссудодатель - несие беруші
ссудозаемщик - несиеге қарыз алушы
ссудополучатель - несие алушы
ссудо-сберегательная ассоциация - несие-жи нақ ақша 
қауымдастығы, несие-аманат ақша қауымдастығы

ссудо-сберегательная ассоциация кооперативного 
типа - кооперативтік тұрпаттағы несие-жинақ ақша 
қауымдастығы

ссудо-сберегательные счета - несие-жинақ ақша шот-
тары

ссудо-сберегательные товарищества - несие-жинақ 
серіктестіктері

ссуды внутри систе мы - жүйе ішіндегі несие
ссуды в государ ственном секторе - мем ле кет тік сек-
тор дағы несие 

ссуды внутри систе мы социального обес печения - 
əлеуметтік қамсыздандыру жү йе сі нің ішіндегі несие

ссуды, за страхованные Федеральным управлением 
жилищного строительства - Фе де рал дық тұрғын үй 
құрылысы бас қар ма сы сақтандырған несие

ссуды и авансы - несие жəне аванс (алғы тө лем)
ссуды и авансы клиентам - клиенттерге бе рі ле тін не-
сие мен аванс (алғытөлем)

ссуды и авансы кредитным учрежде ниям - кредит 
мекемелеріне берілетін несие мен аванс (алғытөлем)

ссуды и учтенные векселя - несие жəне есепке алын-
ған вексельдер

ссуды из за емных средств - қарыз қа ра жа ты нан бері-
ле тін несие

ссуды на покупку ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар 
сатып алуға арналған несие (АҚШ-та банк тең ге рі-
мі нің бабы)

ссуды, пога шаемые по требованию - талап ету бо-
йынша өтелетін несие

ссуды под залог дебиторской задолженности - деби-
тор лық берешек кепілімен берілетін несие

ссуды с нарушением усло вий контракта - келісім-
шарт талаптары бұзылған несие

ссуды, свя занные с ипотечным кредитом - ипотека-
лық кредитпен байланысты несие

ссуды торгово-промышленным предприя тиям - 
сауда-өнеркəсіп орындарына бе рі ле тін несие (АҚШ-
та банк теңгерімінің бабы)

ссужаемые деньги - несиеге берілетін ақша
ссужать - несие беру
ссужать деньги - ақшаны несиеге беру
ссужать деньги под залог - ақшаны кепілзат кепілді-
гімен несиеге беру

ссужать деньги под обеспечение - ақшаны қамтама-
сыз ету кепілдігімен несиеге беру

ссужать деньги под проценты - ақшаны пайыз кепіл-
дігімен несиеге беру

ссужать деньги под товары - ақшаны тауар кепіл ді гі-
мен несиеге беру

ссужать деньги под ценные бумаги - ақшаны бағалы 
қағаздар кепілдігімен несиеге беру

ссужать повторно - қайталап несие беру
ссужать под залог - кепілзат кепілдігімен несие беру
ссужение - несие беру
ссужение денег под проценты - ақшаны пайыз кепіл-
ді гімен несиеге беру

ссуживаемые деньги - несиеге берілетін ақша
ссылка - сілтеме, сілтеу, меңзеу (негізгі мə тін де сіл-
те ме жасалатын дəйектеме, үзінді немесе көзге 
нұсқама)

стабилизаторы - тұрақтандырғыштар (еркін на рық-
тық экономика жағдайында бағаның, өндіріс кө ле мі-
нің, жұмыспен қамтылудың, т.б. ауытқуын шектеу 
мақсатымен қол да ны ла тын экономикалық шаралар)

стабилизаторы автоматические - өздігі нен тұрақ тан-
дыр ғыштар, автоматты тұ рақ тан дыр ғыш тар

стабилизаторы встроенные - кіріктірме тұ рақ тан дыр-
ғыштар

стабилизационная политика - тұрақтандыру саясаты
стабилизационная прибыль - тұрақтанды ру шы лық 
пайда

стабилизационная программа - тұрақтан ды ру бағ-
дар ламасы

Стабилизационные программы” Международного 
валютного фонда - Халықаралық валюта қорының 
“Тұрақтандыру бағ дар ла ма сы”

стабилизационный заем - тұрақтандыру шы лық қарыз
стабилизационный резерв - тұрақтандыру шы лық 
сақтық қор

стабилизационный резервный фонд - тұрақ тан ды ру-
шылық сақтық қор
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стабилизационный счет - тұрақтанды ру шы лық шот
стабилизационный фонд - тұрақтандырушы лық қор
стабилизация - тұрақтандыру, тұрақтану (қай сы-
бір құндылықтардың, мыс., ақшаның, ал тын ның, 
тауарлардың құнын бір деңгейде сақтау)

стабилизация ва лютного курса - валюта ба ға мын 
тұрақтандыру 

стабилизация валютного рынка - валюталық нарық-
ты тұрақтандыру 

стабилизация валюты - валютаны тұ рақ тан ды ру
стабилизация ВВП - жалпы ішкі өнімді тұрақ тандыру 
стабилизация доллара - долларды тұрақтандыру
стабилизация индекса - индекстің тұрақтануы
стабилизация макроэкономическая - макро эко но ми-
ка лық тұрақтану 

стабилизация национальной валюты - ұлт тық валю-
таны тұрақтандыру

стабилизация положения - жағдайды тұрақ тан дыру
стабилизация производства - өндірісті тұрақ тандыру
стабилизация реального сектора - нақты секторды 
тұрақтандыру

стабилизация рынка - нарықты тұрақтандыру
стабилизация социальной и экономической ситуа-
ции - əлеуметтік жəне экономикалық жағдайды тұ-
рақ тан дыру

стабилизация финансовая - қаржылық тұрақ тану
стабилизация цен - бағаны тұрақтандыру
стабилизация цены ценной бумаги на определенном 
уровне - бағалы қағаз бағасының белгілі бір дең гей-
де тұрақтануы

стабилизация экономики - экономиканы тұ рақ тан-
дыру

стабилизация экономическая - экономикалық тұрақ-
тану

стабилизирование ситуации - ахуалды тұ рақ тандыру
стабилизирование цен - бағаны тұрақтандыру
стабили зировать - тұрақтандыру
стабилизировать ры нок - нарықты тұрақ тан дыру
стабильная денежная конъюнктура - тұ рақ ты ақша 
жағдаяты

стабильная плата в бюджет - бюджетке тө ле не тін 
тұрақты төлем

стабильная цена - тұрақты баға
стабильное настроение - тұрақты ауан 
стабильное настроение рынка - нарықтың тұ рақты 
ауаны 

стабильное экономическое развитие - тұрақ ты эконо-
микалық даму

стабильность - тұрақтылық 
стабильность ва лютной системы - валюта жүйесінің 
тұрақтылығы

стабильность валюты - валютаның тұрақ ты лығы
стабильность денег - ақшаның тұрақтылығы
стабильность долгосрочная - ұзақ мерзімді тұрақ-
тылық

стабильность законов - заңдардың тұрақ ты лы ғы

стабильность нормативов - нормативтердің тұрақ ты-
лығы

стабильность резер вного фонда - сақтық қор дың тұ-
рақтылығы

стабильность рынка - нарықтың тұрақ ты лы ғы
стабильность стоимости денег - ақша құны ның тұ-
рақ тылығы

стабильность финансовая - қаржылық тұрақ тылық
стабильность хозяйственной системы - ша руа шылық 
жүйесінің тұрақтылығы

стабильность цен (ценовая) - бағаның тұрақ тылығы
стабильность экономическая - экономикалық тұрақ-
тылық

стабильный - тұрақты (баға туралы)
ста бильный рынок - тұрақты нарық
стабильный уровень цен - бағаның тұрақты деңгейі
“ставить в гараж” - “гаражға қою” (салықты азай-
ту мақсатымен активтерді не пас сив тер ді басқа 
орталыққа не басқа компанияға аудару)

ставить дату - күнін жазу
ставить печать - мөр басу
ставить подпись - қол қою
ставка - мөлшерлеме (1. жалақының, ай лық тың бел гі-
лен ген мөлшері; 2. салық, пайыз алу нормасы; 3. қар-
жы операциясын жасау кезінде ақы төлеу нормасы; 
4. уақыт бір лі гі үшін еңбекке ақы төлеу шамасы; 
5. бе  ріл ген несие үшін табыстың, несиенің жалпы 
сомасы бойынша есептелетін ақы; 6. қан дай да бол-
сын салыстырмалы шаманың бе кі тіл ген мөлшері)

ставка альтернативного вложения - баламалы жұм-
са лым мөлшерлемесі (қаражат са лы  мы ның бала-
малы қауіпсіз тəсілі бойынша пайыз табыстылығы 
немесе мөлшерлемесі)

ставка антисипативная - антисипативтік мөл шерлеме 
(борыштың ақырғы сомасына қатынас бойынша 
айқындалатын та быс ты лық нормасы) 

ставка базисная - базистік мөлшерлеме
ставка базовая - базалық мөлшерлеме, негізді мөл-
шер леме

ставка банка по учетным операциям - банк тің есеп 
операциялары бойынша мөл шер ле ме сі (ресми есеп 
мөлшерлемесінен өзгеше түрде) 

ставка банковская - банк мөлшерлемесі (банк жүйе-
сі не кіретін банктерге орталық банк несие беруге 
əзір пайыздық мөлшерлеме) 

ставка банковского учета - банк есебінің мөл шер ле-
месі

ставка брокерского кредита - брокерлік кредит мөл-
шерлемесі

ставка возмещения - өтеу мөлшерлемесі
ставка вознагреждения - сыйақы мөл шер ле ме сі
ставка временная - уақытша мөлшерлеме
ставка выгодная - тиімді мөлшерлеме
ставка высокая - жоғары мөлшерлеме
ставка действующая - қолданыстағы мөл шер леме
ставка депозитная - депозит мөлшерлемесі
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ставка депо зитного сертификата - депозиттік серти-
фикат мөлшерлемесі

ставка дивиденда - дивиденд мөлшерлемесі
ставка дивиденда по акциям - акциялар бойынша ди-
виденд мөлшерлемесі

ставка дисконта - дисконт мөлшерлемесі
ставка дисконтная (учетная) - дисконт (есеп) мөл-
шер лемесі

ставка добровольных пенсионных взносов - ерікті 
зейнетақы жарналарының мөл шер ле ме сі

ставка добровольных профессиональных пенсион-
ных взносов - ерікті кəсіптік зей нет ақы жар на ла ры-
ның мөлшерлемесі

ставка дохода - табыс мөлшерлемесі
ставка доходности по казначейским векселям - қа-
зы на шы лық вексельдер бойынша та быс тылық мөл-
шерлемесі

ставка единая - бірыңғай мөлшерлеме
ставка единообразная - біркелкі мөлшерлеме
ставка залоговая - кепілзат мөлшерлемесі
ставка заработной платы (зарплаты) - жалақы мөл-
шерлемесі (еңбектің бағасы)

ставка земельного налога - жер салығының мөл шер-
лемесі

ставка изменяющаяся - өзгермелі мөл шер ле ме
ставка комиссион ного вознаграждения - ко мис сия-
лық сыйақы мөлшерлемесі

ставка конвенционная - конвенциялық мөл шер леме
ставка конрактная - келісімшарттық мөл шер леме
ставка корпоративного подоходного налога - кор по-
ративтік табыс салығының мөл шер ле ме сі

ставка “кэп” - “кэп” мөлшерлемесі (несие шарты бо-
йынша пайыздық мөлшерлеменің жо ға ры шегі)

ставка ломбардная - ломбардтық мөлшерлеме
ставка макроэкономическая - макроэко но ми ка лық 
мөлшерлеме

ставка межбанковская - банк аралық мөл шер леме
ставка налога (налоговая) - салық мөл шер ле месі
ставка налога на добавленную стоимость - салық 
мөлшерлемесі

ставка налога с оборота - айналым са лы ғы ның мөл-
шерлемесі

ставка налогообложения - салық салу мөл шер лемесі
ставка номинальная - атаулы мөлшерлеме
ставка общего дохода по облигации - облигация бо-
йынша жалпы табыс мөлшерлемесі

ставка обязательных взносов в государственный 
центр по выплатам пенсий - зей нет ақы төлеу жө-
нін дегі мемлекеттік ор та лық қа төленетін жарна мөл-
шерлемесі

ставка обязательных пенсионных взносов - мін дет ті 
зейнетақы жарналарының мөл шер ле ме сі

ставка онкольная - онколдық мөлшерлеме
ставка оплаты коммунальных услуг - ком му нал дық 
қызмет көрсету ақысының мөлшерлемесі

ставка опциона - опцион мөлшерлемесі
ставка-ориентир - бағдар-мөлшерлеме

ставка официальная - ресми мөлшерлеме
ставка пенсионных взносов - зейнетақы жар на ла ры-
ның мөлшерлемесі

ставка пер воклассного заемщика - бірінші сыныпты 
қарызгердің 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 мөл шер леме
ставка по депозитам - депозиттер бойынша мөл шер-
леме

ставка по долгосрочным обязательствам - ұзақ мер-
зімді міндеттемелер бойынша мөл шер ле ме

ставка по закладной - кепілхат бойынша мөл шерлеме
ставка по ипотечной задолженности - ипо те ка лық 
берешек бойынша мөлшерлеме

ставка по казначейским векселям - қа зы на шы лық 
вексельдер бойынша мөлшерлеме

ставка по краткосросрочным межбанковским депо-
зитам в европейских валютных еди ницах - еу ро-
па лық валюта бірлігі тү рін де гі банк аралық қысқа 
мер зімді депозиттер бойынша мөлшерлеме

ставка по краткосрочным кредитам - кыска мер зім-
дік кредит бойынша мөлшерлеме

ставка по кредиту - кредит бойынша мөл шер леме
ставка по кредиту до востребования - талап етілмелі 
несие бойынша мөлшерлеме

ставка по ломбард ным кредитам - лом бард тық кре-
дит бойынша мөлшерлеме

ставка “прайм рейт” - “прайм рейт” мөл шер ле ме сі 
(коммерциялық банктердің тұрақты, кредит тө-
леу ге неғұрлым қабілетті клиент терге, бірінші 
сыныпты қарызгерлерге бе ре тін қамтамасыз етіл-
ме ген қысқа мерзімді кредит бойынша пайыздық 
мөлшерлеме)

ставка по пролонгируемой ссуде - мерзімі ұзартылған 
несие бойынша мөлшерлеме

ставка по ценным бумагам - бағалы қағаздар бойын-
ша мөлшерлеме

ставка погашения - өтеу мөлшерлемесі
ставка покупа теля на лондонском межбанковском 
рынке депозитов (ЛИБИД) - Лон дон ның банк ара-
лық депозиттер на ры ғын да ғы сатып алушының мөл-
шер ле ме сі (ЛИБИД)

ставка предельная - шекті мөлшерлеме
ставка, предлагаемая по новому выпуску обяза-
тельств - міндеттемелердің жаңа шы ға ры лы мы бо-
йынша ұсынылатын мөл шер ле ме

ставка предложения на межбанковском рынке депо-
зитов в Амстердаме - Амс тер дам да ғы банк аралық 
депозиттер на ры ғын да ғы ұсыныстың мөлшерлемесі

ставка предложения на межбанковском рынке депо-
зитов в Бахрейне - Бахрейндегі банк аралық депо-
зиттер нарығындағы ұсы ныс тың мөлшерлемесі
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ставка предложения на межбанковском рынке депо-
зитов в Брюсселе - Брюссельдеге банк аралық депо-
зиттер нарығындағы ұсы ныс тың мөлшерлемесі

ставка предложения на межбанковском рынке де-
позитов в Нью-Йорке - Нью-Йорк те гі банк аралық 
депозиттер на ры ғын да ғы ұсыныстың мөлшерлемесі

ставка пред ложения на межбанковском рынке депо-
зитов в Париже (ПИБОР) - Па риж де гі банк аралық 
депозиттер на ры ғын да ғы ұсыныстың мөлшерлемесі 
(ПИБОР)

ставка предложения на межбанковском рынке де-
позитов в Сингапуре (СИБОР) - Син гапурдегі банк 
ара лық депозиттер нары ғын дағы ұсыныстың мөл-
шер ле месі (СИБОР)

ставка предложения на межбанковском рынке де-
позитов Франкфурта-на-Майне (ФИБОР) - Майн-
дағы Франкфурттегі банк аралық депозиттер на ры-
ғын дағы ұсыныстың мөлшерлемесі (ФИБОР)

ставка прибыли - пайда мөлшерлемесі
ставка продавца на лондонском межбанков ском 
рынке депозитов (ЛИБОР) - Лон дон ның банк ара-
лық депозиттер нарығындағы сатушының мөл шер ле-
ме сі (ЛИБОР)

ставка процента (процентная) - пайыз мөлшерлемесі
ставка процента на заемный капитал - қа рыз капи-
талына арналған пайыз мөл шер ле ме сі

ставка процента на ссудный капитал - несие капита-
лына пайыз мөлшерлемесі

ставка процента по долгосрочным обязательствам 
- ұзақ мерзімді міндеттемелер бойынша пайыз мөл-
шерлемесі

ставка процента по краткосрочным депозитам - 
қыс қа мерзімді депозиттер бойынша пайыз мөл шер-
лемесі

ставка регулируемая - реттелмелі мөлшерлеме
ставка реинвестирования - қайта инвести циялау мөл-
шерлемесі

ставка рефинансирования - қайта қаржы лан дыру 
мөл шерлемесі

ставка рефинансирования центрального банка - 
орта лық банктің қайта қар жы лан ды ру мөлшерлемесі

ставка рыночная - нарықтық мөлшерлеме
ставка сбора - алым мөлшерлемесі
ставка сбора с аукциона - аукционнан алынатын алым 
мөлшерлемесі 

ставка своповская - своптық мөлшерлеме (бүгінгі ба-
ғам мен банктің мерзімдік мəміле жасасуға əзір ба-
ға мы арасындағы айырма)

ставка ссудного процента - несие пайызының мөл-
шер лемесі

ставка ссудно го процента для компаний - компания-
лар үшін несие пайызының мөл шер ле ме сі

ставка ссудного процента по овердрафту - овердрафт 
бойынша несие пайызының мөл шер ле ме сі

ставка ссудного процента центрального банка - 
орталық банктің несие пайызының мөл шерлемесі

ставка стандартная - стандарттық мөлшерлеме

ставка страховая - сақтандыру мөлшерлемесі
ставка страхового платежа - сақтандыру тө ле мі нің 
мөлшерлемесі

ставка страховой премии - сақтандыру сый лық ақы-
сы ның мөлшерлемесі

ставка таможенная - кеден мөлшерлемесі, ке ден дік 
мөлшерлеме

ставка таможенного тарифа - кеден тари фі нің мөл-
шерлемесі

ставка таможенной пошлины - кеден ба жы ның мөл-
шерлемесі

ставка тарифная - тарифтік мөлшерлеме
ставка твердая - тұрақты мөлшерлеме
ставка транспортного тарифа - көлік тари фі нің мөл-
шерлемесі

ставка учета - есеп мөлшерлемесі
ставка учетная - есептік мөлшерлеме
ставка учетного процента - есептік пайыз мөл шер-
лемесі

ставка фиксированная - тіркелген мөл шер ле ме, 
тиянақталған мөлшерлеме

ставка чрезмерная - шамадан тыс мөлшерлеме 
ставки денежного рынка - ақша нарығының мөл шер-
лемелері

ставки налогов - салықтардың мөлшерлемелері
ставки открытого рынка - ашық нарықтың мөл шер-
лемелері

ставки страховых платежей - сақтандыру тө лем де рі-
нің мөлшерлемелері

ставки таможенных пошлин -кеден бажы ның мөл-
шер лемелері

стаг - стаг (биржа алып-сатары, акцияны инвестиция 
ретінде ұстау үшін емес, тез пайда алу үшін сатып 
алып, өткізуші биржа іскері)

стагнация - тоқырау, тоқыраушылық (нөл дік немесе 
баяу экономикалық өсу ке зе ңі не экономикалық құл-
ды рау кезеңі; эко но ми ка да ғы, өндірістегі, саудадағы 
тоқырау)

стагнация экономическая - экономикалық то қы рау-
шылық 

стагфляция - тұралау, құлдыраушылық, кері кетушілік 
(тоқыраушылықтың, эко но ми ка лық дағдарыстың 
инфляциямен ұштасуын сипаттайтын жағдай, ин-
фля ция ға ұласқан экономикалық тұралау, тоқырау)

стадия - саты (қайсыбір үдерістің кезеңі, сатысы)
стадия проектирования - жобалау сатысы
стадия развития новой компании, предшествующая 
выпуску акций на рынок - жаңа компания да муы-
ның нарыққа акциялар шы ға руы алдындағы сатысы

стаж - өтіл (1. қайсыбір қызметтің, жұ мыс тың ұзақ-
тығы; 2. қайсыбір жұмысқа, қыз мет ке кіріскен 
адам ның практикалық тə жі ри бе жинайтын жəне 
ма ман дық алатын мерзімі)

стаж застрахованного лица - сақтандырылған адам-
ның өтілі

стаж работы, дающий право на пенсию - зей нетақы 
алуға құқық беретін жұмыс өтілі
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стаж страховой - сақтандыру өтілі
стаж трудовой - еңбек өтілі
стажер - өтілгер, машықтанушы, сынақ мер зі мін 
өтеуші 

сталкивание - қақтығыс, қақтығыстыру (жаргон сөз: 
сатып алушыға тауар туралы рас ақпарат берме-
стен тауардан тез құтылу, əдетте, жосықсыз мə-
мі ле ні сипаттайтын термин)

стальной сейф - болат сейф
стандарт - стандарт, үлгі, қалып (1. ұқсас объек тілерді 
салыстыру үшін негіз ре тін де қабылданатын үлгі, 
эталон; 2. шама бір лі гін, терминдерді жəне олар-
дың анық та ма ла рын, өнімге жəне өн ді ріс тік үде-
ріс тер ге қойылатын талаптарды, адам дар дың 
қауіпсіздігін жəне ма те риал дық құндылықтардың 
сақталуын, т.б. қам та ма сыз ететін талаптарды 
бел гі лей тін нормативтік-техникалық құжат)

стандарт аудита - аудит стандарты
стандарт аудиторский - аудиторлық стандарт
стандарт бухгалтерский - бухгалтерлік стандарт
стандарт бухгалтерского учета - бухгалтерлік есеп 
стандарты (бухгалтерлік есепті жүргізу жөніндегі 
міндетті ережелерді белгілейтін нормативтік 
құжат)

стандарт валютный - валюталық стандарт
стандарт гарантированный - кепілдікті стандарт
стандарт действующий - қолданыстағы стандарт
стандарт государственный - мемлекеттік стандарт
стандарт денежный - ақша стандарты
стандарт долларовый - доллар стандарты
стандарт золотовалютный - алтын-валюта стандарты
стандарт золотой - алтын стандарты
стандарт ИСО 9000/9002 Международной органи-
зации по стандартизации - Стандарттау жөніндегі 
халықаралық ұйымның ИСО 9000/9002 стандарты 
(өнім сапасын сер ти фикаттаудың жалпы əлемдік 
стандарты)

стандарт качества - сапа стандарты
стандарт кредитоспособности - кредитке қа бі леттілік 
стандарты

стандарт международный - халықаралық стандарт
стандарт метрический - метрикалық стандарт
стандарт национальный - ұлттық стандарт
стандарт № 8 финансовой отчетности - қар жы есеп-
қисабының № 8 стандарты

стандарт обязательный - міндетті стандарт
стандарт основополагающий - негізгі стандарт, 
негіздік стандарт

стандарт отраслевой - салалық стандарт
стандарт официальный - ресми стандарт
стандарт рыночный - нарықтық стандарт
стандарт серебряный - күміс стандарты
стандарт современный - заманауи стандарт
стандарт торговый - сауда стандарты
стандарт узаконенный - зандастырылған 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 кел ті ру 

(өндірілетін бұйымдар мен өнім дер дің, дүм біл зат-
тар дың, шикізат пен ма те риал дар дың физикалық 
жəне өлшемдік шамаларына қойылатын нормалар 
мен талаптарды белгілеу)

стандартизация банковских документов - банк 
құжат тарын стандарттау

стандартизация бухгалтерских документов - бухгал-
терлік құжаттарды стандарттау

стандарт-кост - стандарт кост (еңбек, материалдар 
шығынының, үстеме шығындардың стандартта-
рын əзірлеуге, стандарттық калькуляция жасауға 
арналған шығындар есебінің жүйесі)

стандарт-костинг - стандарт-костинг (өн ді ріс тік шы-
ғынды стандарттар бойынша есептеу жүйесі)

стандартная биржевая котировка - бир жа ның стан-
дарттық баға белгіленімі

стандартная закладная с фиксированной ставкой - 
тіркелген мөлшерлемелі стан дарт тық кепілхат

стандартная ипотека с фиксированной процент ной 
ставкой - пайыздық мөл шер ле ме сі тиянақталған 
стан дарттық ипотека

стандартная международная торговая классифика-
ция - халықаралық стандарттық сауда сыныптамасы

Стандартная международная торговая классифи-
кация ООН (СМТК) - БҰҰ-ның ха лық ар алық стан-
дарттық сауда сыныптамасы

стандартная монета - стандарттық мəнет
стандартная партия в биржевой торговле - биржа 
сауда сындағы стандарттық топтама

стандартная по количеству партия ценных бумаг 
- бағалы қағаздардың саны бойынша стандарттық 
топтамасы

стандартная проце дура поставки ценных бумаг - 
бағалы қағаздар жеткізілімінің стандарттық рəсімі

стандартная сделка - стандарттық мəміле
стандартная система показателей - стандартты көр-
сет кіштер жүйесі

стандартная система показателей качества - сапа 
көр сеткіштерін стандарттау жүйесі

стандартная справка профсоюзов по субсчетам - кə-
сіп одақтардың банктегі қосалқы шоттары бойынша 
стандарттық анықтамасы

стандартная ставка - стандарттық мөлшерлеме
стандартная стоимость - стандарттық құн 

(инжинирингі мен бухгалтерлік зерттеу ге не гіз дел-
ген баға, өнімнің қалыпты опе ра ция лық жағдайдағы 
болжалды құны)

стандартная страховая сумма - стандарттық сақ тан-
дыру сомасы

стандартная форма контракта - стандартты келісім-
шарт нысаны

стандартная цена - стандарттық баға
стандартные издержки - стандарттық шығын
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стандартные компоненты платежного баланса - 
төлем теңгерімінің стандарттық компоненттері 

стандартные накладные расходы - стан дарт тық 
үстеме шығыс

стандартные срочные контракты - мерзімді стан-
дарт тық келісімшарттар

стандартные срочные фьючерсы - мерзімді стандарт-
тық фьючерстер

стандартные суммы дохода, не облагаемые 
индивидуаль ным подоходным налогом - жеке 
табыс салығы салынбайтын табыстың стандарттық 
сомасы

стандартные условия страхования - сақтан дырудың 
стандарттық шарттары

стандартные формулиров ки - стандарттық тұжырым-
дамалар

стандартный вычет из облагаемого дохода - са лық 
салынатын табыстан стандарттық шегеріс

стандартный номинал - стандарттық атаулы құн
стандартный образец баланса - теңгерімнің стандарт-
тық үлгісі

стандартный приказ брокеру - делдалға стандарттық 
бұйрық

стандартный символ, присвоенный ценной бумаге - 
бағалы қағаздарға берілген стандарттық рəміз 

стандартный срок на бирже - биржадағы стандарттық 
мерзім

стандартный срок платежа по векселю - вексель бо-
йынша төлемнің стандарттық мерзімі

стандарты кредитоспособности - кредитке қабілет ті-
лік стандарттары 

стандарты оценки - бағалау стандарттары
стандарты эмиссии ценных бумаг - бағалы қағаздар 
эмиссиясының стандарттары 

становиться банкротом - банкрот болу
становление на учет - есепке қойылу
станок для печатания банкнот - банкнот басып шы-
ға ратын қалып

станция таможенная - кеден стансасы, кеден бекеті
“Старая дама с Треднидл-стрит” - “ Треднидл-стрит-
тен келген Қария бибі” (Англия Бан кі нің жұрт шы-
лық қа кең таралған атауы)

старинная золотая монета достоинством 2,5 доллара 
- құны 2,5 долларлық көне алтын мəнет

стартовая цена - бастапқы баға, бастау баға
стартовый капитал - бастау капитал, бас тап қы капи-
тал (меншікті істі ашу, кəсіпорын құру үшін қа жет-
ті бастапқы капитал)

стартовый кредит - бастапқы кредит, бастау кредит
“стартрек” - “стартрек” (бұрын нарықта кездеспеген 
бағамен шығарылған облигация)

“старшая”, лежащая в ос нове закладная - негізге 
алынған үлкен кепілпұл (үлкен со ма дағы басқа ке піл-
пұл ға қарағанда үлкен болып табылатын кепілпұл)

старшее должно стное лицо банка - банктің аға лауа-
зымды тұлғасы

старшее рефондирование - əуелгі қайта қор лан дыру 
(өтеу мерзімі 5 жылдан 12 жыл ға дейінгі бағалы қа-
ғаз дарды өтеу мер зі мі 15 жылдан жоғары бағалы 
қағаздар шы ға ры лы мына ауыстыру) 

старшие привилегированные акции - пұр сат ты алғы 
акциялар (басқа пұрсатты ак циялардан гөрі алды-
мен өтелетін акциялар)

старшие ценные бумаги - алғы бағалы қа ғаз дар, бас-
қы бағалы қағаздар (кіші бо рыш қор лық мін дет те ме-
лер ден гөрі артықшылықпен талап етілетін бағалы 
қағаздар)

старший банковский клерк - банктің аға клеркі
“старший долг” - “алғы борыш” (компания та ра тыл-
ған да оның ең алдымен өтелетін борышы)

старший начальствующий состав - аға буын басшы-
лық құрамы

старший руководящий персонал - аға буын басқару-
шы қызметкерлер

старший сотрудник кредитного отдела - кредит бөлі-
мінің аға қызметкері

старый клиент банка - банктің байырғы клиенті
статистика - статистика, санақ (1. қоғам да муы ның 
сан дық көрсеткіші, оның жай-күйі мен өзгеруі зер де-
ле не тін білімдердің саласы; 2. əлеуметтік-эко но ми-
ка лық құбылыстар да муының сандық көрсеткіштері 
мен заң ды лық та рын зерделейтін ғылым; 3. қо ғам 
өмі рі нің, экономиканың, сая сат тың, де мо гра фия-
ның, т.б. сандық заң ды лық та рын олар дың сапалық 
маз мұ ны мен ажы ра ғы сыз байланыста сипаттай-
тын ста тис ти ка лық ақпаратты жинап, өң деу ді, 
талдау мен жариялауды қам ти тын практикалық 
қыз   мет түрі; 4. қо ғам дық өмірдің жаппай құ бы-
лыс та ры мен үдерістерін сипаттайтын сан дық 
мə  лі  мет  тер  дің жиын ты ғы; 5. əлеу мет тік-эко но ми-
ка лық үде ріс тер мен құ бы лыс тар ды зерделеу үшін 
ма те ма ти ка лық статистика əдіс те рін пайдалана-
тын сала)

статистика банков (банковская) - банктер статисти-
касы

стати стика банковских и денежно-кредит ных опе-
раций - банк жəне ақша-несие операцияларының 
статистикасы

статистика банковских и денежных операций - банк 
жəне ақша операцияларының статистикасы

статистика банковских операций - банк опера ция ла-
ры ның статистикасы

статистика бирж - биржалар статистикасы
статистика валютная - валюталық статистика
статистика государственная - мемлекеттік статистика
статистика государственного бюджета - мем лекеттік 
бюджет статистикасы

статистика государственного страхования - мемле-
кет тік сақтандыру статистикасы

статистика денежного обращения - ақша ай на лы сы-
ның статистикасы

статистика де нежных потоков - ақша ағы ны ның ста-
тистикасы
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статистика информационная - ақпараттық статистика
статистика кассовых операций - кассалық операция-
лар статистикасы

статистика кредитных операций - кредит опе ра ция-
ла рының статистикасы

статистика макроэкономическая - макро эко но ми ка-
лық статистика

статистика налогов - салықтар статистикасы
статистика оптовых цен - көтерме сауда ба ға сының 
статистикасы

статистика отраслей экономики - экономика салала-
рының 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) - сақ тан дыру 
статистикасы

статистика таможенная - кеден статистикасы
статистика торговли (торговая) - сауда статистикасы
статистика транспорта - көлік статистикасы
статистика труда - еңбек статистикасы
статистика труда и заработной платы - ең бек пен 
жалақы статистикасы

статистика уровня жизни - тұрмыс дең ге йі нің статис-
тикасы

статистика услуг - қызмет көрсету статистикасы
статистика финансов (финансовая) - қаржы статис-
тикасы

статистика хозяйственная - шаруашылық статисти-
касы

статистика цен - баға статистикасы
статистика экологическая - экологиялық статистика
статистика экономическая - экономикалық статис-
тика

статистическая единица системы национальных 
счетов - ұлттық шоттар жүйесі бір лі гі нің ста тис ти ка-
лық бірлігі

статистическая модель межотраслевого баланса - 
сала аралық теңгерімнің ста тис ти ка лық үлгісі

статистическая отчетность - статистикалық есеп-
қисап

статистическая отчетность в банках - банк тер дегі 
статистикалық есеп-қисап

статистическая служба наблюдения за ценами - 
бағаны қадағалау жөніндегі ста тис ти ка лық қызмет

статистическая таблица для расчета реальной до-
ходности ценной бумаги с фиксированной ставкой 
дохода - табыс мөл шер ле ме сі тиянақталған бағалы 
қағаздың нақ ты табыстылығының есебіне арналған 
ста тис ти ка лық кесте

статистические данные - статистикалық деректер
статистические отчеты о валютных операциях - 
валюталық операциялары туралы статистикалық 
есептемелер

статистический анализ предложения - ұсы ныс ты 
статистикалық талдау

статистический анализ спроса - сұранысты статис ти-
ка лық талдау

статистический инструмент банка - банктің ста тис-
ти калық құралы

статистический метод в страховом деле - сақ тандыру 
ісіндегі статистикалық əдіс

статистический подход к изучению экономики - эко-
номиканы зерделеудің статистикалық тəсілдемесі

статистический риск - статистикалық тəуе кел дік
статистический учет - статистикалық есеп
статистическое оценивание - статистикалық бағалау
статус - статус, мəртебе (құқық субъектісінің - аза мат-
тың немесе заңды тұлғаның құ қық тық жағдайы, 
халі, жай-күйі, оны заң на ма лық жəне нормативтік 
актілерден туындайтын ұйымдық-құқықтық ны-
саны, жар ғы сы, тіркеу туралы куəлігі, құқықтары 
мен міндеттемелері, жауапкершілігі, өкі лет тік тері 
сипаттайды жəне айқындайды)

статус аппарата - аппараттың мəртебесі (əкім ші-
лік-бас қарушылық қызметкерлерде өн ді ріс тік жұ-
мыс шы лар пайдаланбайтын ар тық шы лық тар дың 
болуы)

статус договаривающихся сторон - уағда ла су шы та-
раптар мəртебесі 

статус лица - адам мəртебесі, тұлға мəртебесі
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 мəр те бесі 
статус фи нансовой компании - қаржы компа ния сы-
ның мəртебесі

статус экономический-экономикалық мəртебе
статус юридического лица - заңды тұлға мəр те бесі
статут - статут (қандайда болсын тұлғаның не ор ган-
дар дың құқықтары мен міндеттері туралы жарғы, 
ереже; Ұлыбритания мен басқа да бірқатар елдерде 
заңның атауы)

статутное голосование - статуттық дауыс беру (бір 
акцияға шаққанда бір дауыс ережесі)

статутный проспект - статуттық проспект, статуттық 
анықтама, статуттық аңдатпа

статья - 1) бап (қайсыбір құжаттағы, анық та ма-
лық  тағы тарау, бөлім); 2) мақала (ша ғын көлемдегі 
шығарма)

статья 3 Единого торгово-коммерческого кодекса - 
Бірыңғай сауда-коммерциялық кодексінің 3-бабы

статья 4 Единого торгово-коммерческого кодекса - 
Бірыңғай сауда кодексінің 4-бабы

статья баланса - теңгерім бабы
статья балансового отчета - теңгерімдік есептеме 

(есеп беру) бабы
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статья бухгалтерского баланса - бухгалтерлік тең ге-
рім бабы (теңгерімнің шаруашылық қа ражаттың 
жекелеген түрлерін немесе олардың құралу көздерін 
сипаттайтын актив жəне пассив жолдары)

статья бюджета - бюджет бабы
статья в счете - шоттағы бап
статья внебалансовая - теңгерімнен тыс бап
статья дебетовая - дебет бабы
статья договора - шарт бабы
статья договора купли-продажи - сатып алу-сату 
шартының бабы

статья договора, в которой указывается передавае-
мое имущество - шарттың табыс талатын мүлік көр-
се ті ле тін бабы

статья доходов (доходная) - кіріс бабы
статья доходов бюджетной классификации - бюджет 
сыныптамасының кіріс бабы

статья доходов и расходов бюджета - бюд жет тің кіріс 
жəне шығыс бабы

статья закона - заңның бабы
статья затрат - шығын бабы (қаражаттың нақты 
жұмсалуы бағыты) 

статья исключительная - айрықша бап
статья калькуляции - калькуляция бабы
статья контракта - келісімшарт бабы
статья меморандума об ассоциации, определяющая 
цели компании - қауымдастық туралы ме мо ран-
дум ның компанияның мақ са тын ай қын дай тын бабы 
(Ұлыбритания)

статья пассива - пассив бабы
статья пла тежного баланса - төлем теңгерімі бабы
статья приходная - кіріс бабы
статья расходов - шығыс бабы
статья расходов бюджетной класcификации - бюд-
жет сыныптамасының шығыс бабы 

статья текущего счета, перенесенная в новый про-
центный период - ағымдағы шот тың жаңа пайыздық 
кезеңге көшірілген бабы

стеллаж - 1) стеллаж (1. бағалы қағаздармен жасала-
тын мерзімді мəміле нысаны; 2. акцияларды сатып 
алу үшін де, сату үшін де жүргізілген қос опционды 
бир жалық операция); 2) сөре, үлдірік

стенд - стенд (дилер мен делдалдың биржа құжы ра-
сын дағы орны) 

степень задолжен ности - берешек дəрежесі
степень кредитоспособно сти - несиеге қабі лет тілік 
дəрежесі

степень ликвидности - өтімділік дəрежесі
степень ликвидности ценных бумаг - бағалы қағаз-
дар өтімділігінің дəрежесі

степень обеспеченности ссуды - несиенің қам тамасыз 
етілу дəрежесі

степень обесценивания - құнсыздану дəрежесі
степень однородно сти рынка - нарықтың бір тектілік 
дəрежесі

степень ответственности - жауапкершілік дəрежесі

степень платежеспо собности - төлем төлеуге қабілет-
тілік 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 устойчивости прибыли компании - компа-
ния пайдасының орнықтылық дəрежесі

степень устойчивости прибыльнос ти - пай да лы лық-
тың орнықтылық дəрежесі

степень утраты трудоспособности - еңбек ету қабіле-
ті нен айырылу деңгейі

степень финансирования займами - қа рыз бен қар жы-
ландыру деңгейі

степень эластичности спроса - сұраныс икем ділігінің 
деңгейі

стерилизационные рескрипции - айық ты рыл ған ре-
скрипциялар (елдің барлық банк те рі міндетті түрде 
сатып алатын боналар)

стерилизация - айықтыру (1. сыртқы ва лю та лық на-
рық тар дағы валюталық бас қын шы лық ты ішкі ашық 
нарыктағы шамасы тең, бағыты қарама-қарсы 
операциялармен ұштастыру; 2. үкімет валюталық 
на  рық  та басқыншылық жүргізген жағдайда орын 
алатын инфляциялық-дефляциялық ық пал дың орнын 
толтыру үдерісі)

стерилизация денежной массы - ақша жиы нын айық-
тыру (шығарылатын ақша қа ра жа тын белгілі бір 
дə режеде байлас тыру үшін оның өтімділігін тө мен-
де ту ге ба ғыт тал ған ақша саясаты)

стерилизация золота - алтыннан айықтыру (алтын 
стандарты жағдайында эконо ми ка ға алтынның 
ағылуынан болатын келеңсіз əсер дің алдын алу)

стерилизованная валютная интервенция - айық ты-
рыл ған валюта басқыншылығы (ақша айналысына 
ық пал етпейтін)

“стерилизованная” интервенция - “айық ты рыл ған” 
басқыншылық

стерилизованные рескрипции - айық ты рыл ған ре-
скрипциялар 

стерлинг - стерлинг (ағылшын ақшасы)
“стерлинг внешний” - “сыртқы стерлинг”
“стерлинги до востребова ния” - “талап етіл мелі стер-
линг”

стерлинговая зона - стерлинг аймағы
стерлинговые авуары - стерлинг авуарлары
стерлинговые авуары нерезидентов стерлинговой 
зоны в период валютных ограничений - стер лин-
гі лік аймақ бейрезиденттерінің валюталық шектеу 
ке зе ңіндегі стерлингілік авуарлары

стерлинговые облигации с нулевыми купонами на 
основе госу дарственных ценных бумаг - мем ле кет-
тік бағалы қа ғаз дар негізіндегі нөлдік купондары бар 
стер лин гі лік облигациялар

стерлинговые ценные бумаги - стерлингілік бағалы 
қағаздар
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стерлинговый - стерлингілік
стерлинговый денежный агрегат МЗ - МЗ стер лин гі-
лік ақша агрегаты

стерлинго вый депозит - стерлингілік депозит
стерлинговый курс - стерлингілік бағам
стерлинговый курс покупки краткосрочных век-
селей - қысқа мерзімді вексельдерді сатып алудың 
стер лин гілік бағамы

стеснение кредита - кредитті ығыстыру
стес нение на денежном рынке - ақша на ры ғын дағы 
ығыстыру

стеснение на рынке кредита - кредит нары ғын дағы 
ығыстыру

стесненный денеж ный рынок - ығыс ты рыл ған ақша 
нарығы

стес ненный кредит - ығыстырылған кредит
стесненный рынок - ығыстырылған нарық
стибор - стибор (Стокгольмнің ақша на ры ғын да ғы 
ұсы ным ның банк аралық мөл шер ле ме сі)

стики дил - стики дил, жағымсыз іс (ке піл гер лер сату 
қиын болады деп қауіптенетін жаңа бағалы қа ғаз-
дар шығару)

стиль деловых бумаг банка - банктің іскерлік қағаз да-
ры ның стилі

стиль работы - жұмыс стилі 
стиль руководства - басшылық стилі
стиль управления - басқару стилі (компания неме-
се оның құрылымдық бөлімшесі бас шы сы ның өз 
қыз мет кер ле рі не көзқарасы мен мінез-құлқының 
сипаты)

стимул - ынталандырма, ынталандыру (қыз мет кер-
лер ді немесе клиенттерді қалаған іс-қимылға құл-
шын ды ру ғ а тиіс қаржылай немесе соған баламалы 
сыйақы)

стимул к получению займов - қарыз алуға ынталан-
дыру

стимул материальный - материалдық ынталандыру
стимул налоговый - салық ынталандырмасы
стимул финансовый - қаржы ынталандырмасы
стимул ценовой - бағалық ынталандырма
стимул экономический - экономикалық ынталан-
дырма

стимулирование - ынталандыру
стимулирование активности - белсенділікке ынта-
ландыру

стимулирование внешнеэкономической деятельно-
сти - сыртқы экономикалық қызметті ынталандыру 

стимулирование внутреннего спроса - ішкі сұра ныс-
ты ынталандыру 

стимулирование зарубежных инвестиций - шетелдік 
инвестицияларды ынталандыру

стимулирование инвестиций - инвестицияны ынта-
ландыру 

стимулирование инициативы работников - қызмет-
кер лердің бастамасын ынталандыру

стимулирование материальное - материал дық ынта-
ландыру

стимулирование моральное - ахлақтық ынталандыру 
стимулирование потребителей - тұтынушы ларды ын-
таландыру

стимулирование с помощью политики дефицитного 
финансирования - тапшы қар жыландыру саясаты 
ар қы лы ынталандыру

стимулирование сбыта - өткізуге ынталандыру
стимулирование спроса - сұранысты ынталандыру
стимулирование торговли - саудаға ынталандыру
стимулирование труда - еңбекке ынталандыру
стимулирование экономическое - экономика лық ын-
таландыру

стимулирование экономической деятельнос ти - 
экономикалық қызметті ынталандыру

стимулировать ин вестиции - инвестицияға ынталан-
дыру

стимулировать формирование сбережений - жинақ 
ақшаны жасақтауға ынталандыру

стимулирующая функция налога - салықтың ынта-
лан дырушылық атқарымы

стимулирующий маркетинг - ынталандырушы мар-
кетинг

стимулирующий спрос - ынталандырушы сұраныс
стимулы к сбереже нию - жинақ ақшаға ынталандыру
“стирка” облигаций - облигацияларды “жуу” (бағалы 
қағаздарды дивидендтер мен олар бойынша пайыз-
дар төленбестен бұрын сату жəне осындай тө лем-
нен кейін оларды сатып алу)

сто %-й отчет» - “жүз %-дық есептеме”
сто %-й резерв - “жүз %-дық сақтық қор
сто млн. долларов - жүз млн. доллар
стоимостная инфляция - құн инфляциясы, құндық 
инфляция (құнның көтерілуі себепті бағаның өсуінен 
туындайтын 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 (1. инвестордың 
бағалы қағаздарды сатып алған бағасын жазуы; 
2. қаржыда: тауарларды өндіру, қызметтерді көр-
сету немесе пайдалы қызметті қолдау кезінде жұм-
сал ған құнды қуаттайтын жазбалар)

стоимостные измерители - құндық өлшеуіштер
стоимостный анализ - құндық талдау
стоимостный базис - құндық базис
стоимостный показатель - құндық көрсеткіш
стоимостный тариф - құндық тариф
стоимость - құн
стоимость актива для целей налогообложения - 
салық салу мақсаттары үшін актив құны
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стоимость актива за вычетом амортизации - тозым-
пұлды шегергендегі актив құны

стоимость активов - активтер құны
стоимость активов компании в расчете на одну ак-
цию - компания активтерінің бір акцияға шаққандағы 
құны

стоимость активов на акцию - активтердің акцияға 
шаққандағы құны

стоимость активов при ликвидации компании - 
компанияның таратылу кезіндегі активтердің құны

стоимость активов ценных бумаг - бағалы қағаздар 
активтерінің құны

стоимость акции - акция құны
стоимость акционерного капитала - акцио нерлік 
капиталдың құны

стоимость альтернативная - баламалы құн
стоимость амортизационная - өтемпұлдық құн, 
тозымпұлдық құн, амортизациялық құн

стоимость аренды - жалдау құны
стоимость аренды сейфа - сейфті жалдау құны 
стоимость аукционная - аукциондық құн
стоимость балансовая - теңгерімдік құн (ұйымның 
бухгалтерлік кітап деректері бойынша актив құны)

стоимость банкноты - банкнот құны
стоимость биржевая - биржалық құн
стоимость блан кового индоссамента - блан кі лік ин-
доссамент құны

стоимость в иностранной валюте - шетелдік валюта 
түріндегі құны

стои мость в наличных деньгах - қолма-қол ақша 
құны

стоимость в расчете на акцию - акцияға шақ қандағы 
құн

стоимость в текущих ценах - ағымдағы ба ға мен есеп-
телетін құн

стоимость валюты - валюта құны
стоимость векселя - вексель құны
стоимость восстановления - қалпына келтіру құны
стоимость всех элементов кредита - барлық кредит 
элементтерінің құны

стоимость выданных заказов - берілген тапсырыстар 
құны

стоимость выкупная - өтеуін төлеп алу құны 
(сақтанушы полисінің күші тоқтаған жағ дай да 
оның алуға құқы бар нақты ақша сомасы)

стоимость выполнения заказа - тапсырысты орындау 
құны

стоимость выполненной работы - орын дал ған жұмыс 
құны

стоимость выпуска новых акций - жаңа акциялар 
шығарылымының құны

стоимость выпуска новых облигаций - жаңа облига-
циялар шығарылымының құны

стоимость, выраженная в деньгах - ақшалай тұлға да-
ғы құн

стоимость вычисленная - есептелген құн
стоимость гарантирована - құн ке піл ден ді ріл ді

стоимость денег - ақша құны
стоимость денег с учетом дохода будущего периода - 
болашақ кезеңнің табыс есеп те ле тін ақша құны

стоимость денежная - ақшалай құн
стоимость дисконтированная - дис конт тал ған құн
стоимость добавленная - қосылған құн, қо сыл ма құн
стоимость доверительных услуг - көр се ті ле тін сенім-
гер лік қызмет құны

стоимость долгового обязательства - бо рыш қор лық 
міндеттеме құны

стоимость доступа к опе рациям на бирже - биржа да-
ғы операцияларға қол жеткізу құны

стоимость займа - қарыз құны 
стоимость заказа - тапсырыс құны
стоимость залога - кепіл құны
стоимость запасов - босалқы қорлардың құны
стоимость застрахованная - сақтандырылған құн
стои мость зданий на балансе банка - банк теңге рі-
мін дегі үймереттер құны

стоимость золота - алтын құны 
стоимость издержек - шығын құны
стоимость имущества, пере данного в ипотеку - ипо-
те ка ға берілген мүліктің құны

стоимость инвестиционная - инвестициялық құн
стоимость интринсек - шынайы құн, интринсек құн 

(акцияның шынайы құны фирманың таза құнын ай-
на лысқа шығарылған ак ция лар дың санына бөлу жо-
лымен есептеледі)

стоимость капитала - капитал құны
стоимость капитализирова ния - капиталдандыру 
құны

стоимость капитализированная - капитал дан ды   рыл-
ған құн

стоимость компенсированная - өтелген құн
стоимость контракта (контрактная) - келісімшарт 
құны

стоимость кредита - кредит құны (қарызгер несиені 
пайдаланғаны үшін несиегерге тө лей тін қаражат)

стоимость кредита под залог ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды кепілге алып берілетін кредит құны

стоимость кредита при про даже товара в рассрочку 
- тауарды мəулеттік сату кезіндегі кредит құны

стоимость курсовая - бағамдық құн
стоимость лизинга - лизинг құны
стоимость ликвидационная - тарату құны (та ра ты-
лу ға тиіс компания активтерінің, мыс., жылжы-
майтын мүлкінің не кеңсе жабдығының жорамал 
бағасы)

стоимость лицевая - беттегі көрсетулі құн (бағалы 
қағаздың беткі жағында көр се тіл ген құны)

стоимость лицензии - лицензияның құны
стоимость лицензии ноу-хау - ноу-хау ли цен зия сының 
құны

стоимость меновая - айырбас құны
стоимость минимальная - ең төмен құн
стоимость на день платежа - төлем төленген күнгі 
құн
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стоимость на основе доходного подхода объекта не-
движимости - жылжымайтын мүлік объектісінің 
табысты тəсіліне негізделген құн

стоимость на основе рыночного подхода объекта 
недвижимости - жылжымайтын мүлік объектісінің 
на рық тық тəсіліне негізделген құн

стоимость нарицательная - көрсетулі құн
стоимость недвижи мости, гарантированная на ко-
нец арендно го соглашения - жалгерлік келісінің 
ая ғын да кепілдік берілген жылжымайтын мүліктің 
құны

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 облига ции с фиксированной ставкой, 
кото рая по жребию предназначена к по гашению - 
жеребе бойынша өтеуге арналған тиянақталған мөл-
шер ле ме лі облигация құны 

стоимость облигационная - облигациялық құн 
стоимость обслужива ния долга - борышқа қызмет 
көрсету

стоимость обыкновенной акции - кəдуілгі акция 
құны

стоимость оплаты при наступ лении срока погаше-
ния - өтеу мерзімі басталған кездегі төлемақы құны

стоимость опциона “колл” - опцион “колл” құны (оп-
цион “колл” үшін сыйлықақы)

стоимость основного капитала - негізгі капитал құны
стоимость основных средств - негізгі құрал-жабдық 
құны

стоимость остаточная - қалдықтық құн
стоимость относительная - салыстырмалы құн, 
қатыстылық құн 

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 сақ тан ды ру құны
стоимость плановая - жоспарлы құн
стоимость по продажным ценам - сату ба ға сы бо-
йынша 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 - ба ға лы 
қағаздарға жазылу құны

стоимость покупная - сатып алу құны
стоимость портфеля цен ных бумаг - бағалы қағаздар 
қоржынының құны

стоимость поставки - жеткізілім құны

стоимость постоянная - тұрақты құн
стоимость потери - шығасы құны
стоимость потребительская - тұтыну құны
стоимость потребительской корзины - тұ ты ну 
қоржынының құны

стоимость предельная - шекті құн
стоимость прибавочная - қосымша құн
стоимость приведенная - келтірінді құн 
стоимость приобретения - сатып алу құны
стоимость приобретения актива - активті 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 (сұ ра ныс пен 
ұсыныстың арасалмағымен ай қын да ла тын баға)

стоимость сделки - мəміле құны
стоимость сметная - сметалық құн
стоимость собственного ка питала - меншікті капитал 
құны

стоимость собственности - меншік құны
стоимость совокупная - жиынтық құн
стоимость средств - қаражат құны, құрал-жабдық 
құны

стоимость средств в свободный период - бос кезең де-
гі қаражат құны

стоимость ссуды - несие құны
стоимость статистическая - статистикалық құн
стоимость страхования - сақтандыру құны
стоимость страхования депозитов - депо зит тер ді 
сақтандыру құны

стоимость страховая - сақтандыру құны
стоимость таможенная - кедендік құн
стоимость текущая - ағымдағы құн 
стоимость труда - еңбек құны
стоимость условно-начисленная - шартты-есеп телген 
құн, шартты түрде есептелген құн

стоимость фиксированных активов - тір кел ген 
активтердің құны

стоимость финансирования - қаржыландыру құны
стоимость финансирования срочной биржевой по-
зиции - мерзімді биржа жайғасымын қаржыландыру 
құны

стоимость хранения - сақтау құны
стоимость хранения товара во фьючерсной торговле 

- фьючерстік саудадағы тауарды сақтау құны
стоимость ценной бумаги, представляющей собой 
долговое обязательство - бо рыш кер лік міндеттеме 
болып табылатын бағалы қа ғаз құны

стоимость ценных бу маг - бағалы қағаздар құны
стоимость ценных бумаг без учета комиссионных 

- бағалы қағаздардың комиссиялық алымды есеп те-
ме ген де гі құны
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стоимость ценных бумаг на день платежа - бағалы 
қағаздардың төлем төленген күнгі құны

стоимость чека - чек құны
стоимость чистая - таза құн
стоимость чистых активов - таза активтердің құны
стоимость чистых активов компании в расчете на 
одну акцию - компанияның таза активтерінің бір 
акцияға шаққандағы құны

стоимость эквивалентная - баламалы құн
стоимость экономическая - экономикалық құн
“стой-иди - “тоқта-жүр” (бизнес жаргоны: бас қа ру-
шы ның атқарушыны сілкілей беруі: атқарушының 
ұдайы қарама-қайшы нұс қау лар жəне басқа тапсыр-
маларды орындау туралы бұйрық алуы)

стойка - баған, тұрынтақ (биржа құ жы ра сын да маман 
тұратын орын)

стойка в банке для выдачи ссуд - банктегі несие беру 
үшін тұратын баған (тұрынтақ)

стойка торговая - сауда тұрынтағы (биржада опе ра-
ция лық құжырадағы опциондар не ак ция лар сатып 
алынатын не сатылатын жер)

стокброкер - стокброкер (өз тапсырыскерлері үшін 
жарнапұлды не акцияларды сатып алатын не сата-
тын тұлға)

сток-вотчер - сток-вотчер, акцияны ба қы лау шы (қор 
биржасында тіркелген акциялармен жасалатын 
сауда қызметін, олардың қоз ға лы сын басқаратын 
компьютерлік қызмет)

Стокгольмская биржа опционов и фьючерсов - 
Стокгольмнің опциондар мен фьючерстер биржасы

Стокгольм ская опционная биржа - Сток гольм нің 
опциондық биржасы

стокмастер - стокмастер (акциялар, оларды иеленуші 
фирмалар туралы кез келген сəт те ақпарат алуға 
мүмкіндік беретін орган; осындай ақпаратты алуға 
мүмкіндік бе ре тін арнаулы қондырғы)

стол заказов - тапсырыстар үстелі
стол информации - ақпарат үстелі 
стол “круглый” - “дөңгелек“ үстел (бірдеңе жөніндегі 
келіссөз кезінде, бірдеңені тал қы лау кезінде тең құ-
қық та, тең жағдайда кеңесу, кездесу, бас қосу, оты-
рыс өткізу)

стол паспортный - төлқұжат үстелі
стол справок - анықтама үстелі
столбиковая диаграмма - бағаналы диаграмма
столбиковая диаграмма коле баний курса - ба ғам 
ауытқуларының бағаншалы диаграммасы

столкновение - қақтығыс (1. қарама-қай шы лық, жан-
жал; 2. алауыздық негізіндегі дау-дамай, ұрыс-керіс; 
3. дұшпандардың, жау ла сушы жақтардың ұрыста, 
төбелесте кез десуі, айқасуы) 

столкновение взглядов - көзқарастар қақ ты ғы сы
столкновение интересов - мүдделердің қақ ты ғысуы, 
мүдделер қақтығысы 

столкновение экономических интересов - эко но ми ка-
лық мүдделер қақтығысы

стоп-аут-прайс - тоқтатым-аут-прайс (қа зы на шы лық 
вексельдер белгілі бір аукционда сатылатын ең тө-
мен баға)

стоп-гоу цикл - тоқтатым-гоу цикл, тоқтатым-гоу ке-
зең (жиынтық сұраныстың мак ро эко но ми ка лық 
өз геруінің бірін-бірі дə йек ті лік пен алмастырып тұ-
ра тын кезеңдері)

стоп-заказ - тоқтатым-тапсырыс (нарықтық тапсы-
рыс ретінде орындалуға тиіс тапсырыс)

“стоп-лимит” - “тоқтатым-лимит” (ба ға ның өз ге руі не 
байланысты бұрынғы тап сыр ма ның күшін жойып, 
оны жаңа тапсырмамен ауыстыру жөнінде дел дал-
ға берілген тапсырма)

“стоп-лимит” приказ - “тоқтатым-лимит” бұйрық
стоп-лист - тоқтатым-парақ (ұрланған не жо ғал ған 
акциялардың атауы мен нө мір ле рін жариялау)

стоп-лосс - тоқтатым-лосс (1. сақтандыруда: сақ тан-
ды ру компаниясының сақ тан ды рыл ған компанияда 
туындаған залалды шартта уағдаласылған мөл-
шер ден жоғары мөлшерде өтеу жөніндегі уəдесі; 
2. акцияларда: клиенттің акцияның өткізу бағасы 
ағымдағы нарықтық бағадан төмен болсын деп бер-
ген ордері)

стоп-ордер - тоқтатым-ордер (бағалы қағаздар делда-
лына бағалы қағаз тоқтатым-баға деп аталатын 
бағамен сатылған соң нарықтық бағамен сатып 
алынсын не сатылсын деп берілген ордер)

стоп-поручение - тоқтатым-тапсырма
стоп-приказ - тоқтатым-бұйрық (1. клиенттің брокер-
ге, дилерге жоғары бағамен сатып алу жəне на рық-
тық бағадан төмен бағамен сату жөнінде берген 
бұй ры ғы; 2. нарықтық бағам белгілі бір деңгейге 
жеткен болса, нарықта брокерге сатып алу немесе 
сату жөнінде берілген тапсырма)

стоп-распоряжение - тоқтатым-өкім
стоп-цена - тоқтатым-баға (бағалы қағаздар делдалына 
белгілі бір бағаға немесе, дұрысы, тоқтатым-бағаға 
қол жеткізілгеннен кейін сатып алынсын немесе са-
тылсын деген нұсқау берілген ордер)

сторнировка - түзетпе (бухгалтерлік шотта қатені 
жөндеу тəсілі) 

сторно - түзетім, түзетпе (1. бухгалтерлік есепте те ріс 
санды қосымша бухгалтерлік өткізбе түсіру жолы-
мен қатені жөндеу тəсілі; 2. ұзақ мерзімді сақ тан-
ды ру дың қолданыстағы шарттарының сақтандыру 
қоржынын сипаттайтын көрсеткіш)

сторона - тарап, жақ
сторона в сделке - мəміледегі тарап
сторона в со вместной сделке - бірлескен мəміледегі 
тарап

сторона в вексельной сделке - вексельдік мəміледегі 
тарап

сторона в договоре - шарттағы тарап
сторона в сделке - мəміледегі тарап
сторона в со вместной сделке - бірлескен мəміледегі 
тарап

сторона в споре - даудағы тарап
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сторона в суде - соттағы тарап
сторона виновная - кінəлі тарап
сторона внешняя - сыртқы тарап
сторона возражающая - наразы тарап
сторона заинтересованная - мүдделі тарап
сторона, заявившая претензию - кінəрат-талап мə лім-
деген тарап

сторона, имеющая интерес - мүддесі бар тарап
сторона невиновная - кінəсіз тарап
сторона ответственная - жауапты тарап
сторона, подавшая заяв ку на торгах - сауда-саттықта 
өтінім берген тарап

сторона, подписавшая контракт - келісім шарт қа қол 
қойған тарап

сторона, подписавшая соглашение - келі сім ге қол 
қойған тарап

сторона противная - қарсы тарап
сторона с участием - қатысатын тарап
сторона торгового контакта - сауда бай ла ны сы ның 
тарабы

сторона третья - үшінші тарап
сторона, чьи интересы обеспечены залогом - мүд де-
лері кепілзатпен қамтамасыз етілген тарап

сторонник количест венной теории денег - ақшаның 
сандық теориясын жақтаушы 

сторонник мо нетаристской доктрины - монетаристік 
доктринаны жақтаушы

сторонник номиналистической те ории денег - ақша-
ның атаулы құн теориясын жақтаушы

сторонник сохранения денеж ных функций золота 
- алтынның ақша атқарымының сақталуын жақтаушы

стороны - тараптар (1. шартта, мəміледе, келісімде 
өздеріне міндеттемелер алған жəне сол себепті бел-
гі лі бір құқықтарға ие болған уағдаласушы тұл ға-
лар; 2. дауда, сот талқылауында бір-біріне қарама-
қарсы тұрған тұлғалар)

стороны в вексельной сделке - вексельдік мəміледегі 
тараптар

стороны двойного опци она - қосарлы оп цион ның та-
раптары

стороны конфликтующие - тəжікелесуші тараптар, 
жанжалдасушы тараптар

стороны по иску - қуынушы тараптар, қуыну бойын-
ша тараптар

стороны сотрудничающие - ынтымақтасушы тараптар
стороны спорящие - дауласушы тараптар
стороны, участвующие в страховании - сақ тан ды ру-
ға қатысушы тараптар

стотинка - стотинка (Болгарияның ұсақ мəнеті)
стоять на уровне - деңгейде тұру (баға, бағам туралы)
стоять перед альтернативой - балама тандау алдында 
тұру 

страдл - страдл (1. мерзімдік төрелік мəмілесі; 2. ак-
ция ларды сатып алу үшін де, сату үшін де жүр гі зіл-
ген қос опционды биржалық операция)

страна, входящая в дол ларовую зону - дол лар лық 
аймаққа кіретін ел

страна, входящая в стерлинговую зону - стер лингілік 
аймаққа кіретін ел

страна зависимая - тəуелді ел
страна зарубежная - шетел
страна, имеющая задолженность - берешегі бар ел
страна импорта - импорт елі
страна импортера - импортшы елі
страна, не входящая в стерлинговую зону - 
стерлингілік аймаққа кірмейтін ел

страна, подписавшая документ - құжатқа қол қойған 
ел

страна с не ключевой валютой - негізгі валютасыз ел
страна с неконвер тируемой валютой - айырбастала-
тын валютасыз ел

страна развивающаяся - дамушы ел
страна развитая - дамыған ел
страна с резерв ной валютой - сақтық валюталы ел
страна с рыночной экономикой - нарықтық экономи-
калы ел

страна с серебря ным стандартом - күміс стандартты 
ел

страна с твердой валютой - тұрақты валюталы ел
страна с традиционной экономикой - дəс түр лі эконо-
микалы ел

страна сырьевая - шикізаттық ел
страна транзита - транзит елі
страна экспорта - экспорт елі
страна эмиссии - эмиссия елі
страна-бенефициарий - бенефициарий ел
страна-дебитор - дебитор ел, берешек ел (басқа мем-
ле кет тердің алдында бе ре ше гі, орын далмаған бо-
рыш қор лық мін дет те ме ле рі бар мемлекет)

страна-должник - борышкер-ел
страна-донор - донор-ел, жəрдемші ел (басқа мем-
лекетке қарыз, несие, жəрдемқаражат түрінде 
қаржы көмегін беруші мемлекет)

страна-заемщик - қарызгер-ел
страна-заказчик - тапсырыс беруші ел
страна-импортер - импортшы ел
страна-кредитор - несиегер ел
страна-покупатель - сатып алушы ел
страна-поставщик - жеткізіп беруші ел
страна-производитель - өндіруші ел
страна-реципиент - реципиент-ел (ұлт ара  лық ком па-
ния ның инвестициясы жұм са ла тын ел)

страна-участник - қатысушы ел
страна-участница платежного счета зоны француз-
ского франка - француз франкі аймағының төлем 
шотына қатысушы ел

страна-учредитель - құрылтайшы ел 
страна-экспортер - экспортшы ел
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
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страны заокеанские - мұхиттың арғы жағын дағы 
елдер

страны, импортирующие капитал - капиталды сырт-
тан əкелуші елдер

страны, осуществля ющие клиринговые расчеты - 
клирингілік есепті жүзеге асырушы елдер

страны, расчеты между которыми производятся в 
конвертируемой валюте - араларында есеп айырысу 
айырбасталатын валютамен жүргізілетін елдер

страны стерлинговой зоны - стерлингілік ай мақ 
елдері

страны с переходной экономикой - экономикасы 
өтпелі елдер

страны со зрелой экономикой - экономикасы кемел 
елдер

страны стерлинговой зоны - стерлингілік аймақ 
елдері

страны, экспортирующие капитал - капиталды сырт-
қа шығарушы елдер

страсбургская конвенция - Страсбург келі сім шарты
стратегическая линия банка - банкінің стра тегиялық 
желісі

стратегический свитч - стратегиялық свитч
стратегический финансовый менеджмент - страте-
гия лық қаржы менеджменті

стратегическое партнерство - стратегиялық əріп-
тестік

стратегическое планирование - стратегиялық жос-
парлау

стратегическое планирование в маркетинге - мар ке-
тингіде стратегиялық жоспарлау

стратегическое планирование деятельности на рын-
ке - нарықтағы іс-қимылды стратегиялық жоспарлау

стратегическое планирование маркетинга - марке-
тингіні стратегиялық жоспарлау

стратегическое решение - стратегиялық шешім
стратегическое сотрудничество - страте гия лық ынты-
мақтастық 

стратегическое сырье - стратегиялық шикізат
стратегическое управление - стратегиялық басқару
стратегия - стратегия (саяси-экономикалық сая сатты 
жүзеге асырудың жалпы жоспары, оны іске асыру-
ды басқару)

стратегия активного воздействия - белсенді ықпал 
ету стратегиясы

стратегия активного воздействия на рынок - нарық-
қа белсенді ықпал ету стратегиясы

“стратегия бегства” - “безіну стратегиясы”
стратегия внедрения на рынок - нарыққа енгізу стра-
тегиясы

стратегия банковская - банк стратегиясы
стратегия “вытягивания” - “суыртпақтап тарту” 
стратегиясы (тауарды өткізу арналарымен жылжы-
ту, сатып алушыларды тарту стратегиясы)

стратегия диверсификации - əртараптандыру страте-
гиясы

стратегия дифференциации - саралау стратегиясы

стратегия инвестиционная - инвестициялық стра-
тегия

стратегия индивидуализации портфеля - қоржынды 
дараландыру стратегиясы

стратегия инновационная - жаңартпалық стратегия
стратегия, исполь зующая опционы с близкими да-
тами исполнения и разными ценами - орындалу 
күндері жақын жəне ба  ға  сы əртүрлі опциондарды 
пайдаланатын стратегия

стратегия консолиди рования - шоғыр лан ды ру стра-
тегиясы

стратегия леди Макбет - леди Макбет стратегиясы, 
Макбет бике стратегиясы (компания ларды қосып алу 
кезіндегі “шайқастарда” пайдаланылатын ойын 
стратегиясы)

стратегия маркетинга - маркетинг стратегиясы
стратегия монополистическая - моно по лис тік стра-
тегия

стратегия ниши - тауаша стратегиясы
стратегия обновления - жаңару стратегиясы
стратегия постепенного сворачивания операций - 
операцияларды бірте-бірте қысқарту стратегиясы

стратегия проник новения на рынок - на рық қа ден-
деп ену стратегиясы

стратегия пэк мэн - пэк мэн стратегиясы (ком па ния-
ның дұшпандықпен жұтылуына ке дер гі жасайтын 
қорғаныштық стратегия)

стратегия размещения ценных бумаг - ба ға лы қағаз-
дарды орналастыру стратегиясы

стратегия снижения средней цены купленных ак-
ций - сатып алынған акциялардың орташа бағасын 
төмендету стратегиясы

стратегия “снятия сливок” с рынка - на рық тан 
“қаймақ қалқу” стратегиясы

стратегия финансирова ния - қаржыландыру страте-
гиясы

стратегия ценообразования - баға белгілеу страте-
гиясы

стратегия экономическая - экономикалық стратегия
страхкасса (касса социального страхования) - сақ-
тан дыру кассасы (əлеуметтік сақтандыру кассасы)

страхование - сақтандыру (болжап білуге болмайтын 
жағдайдан болатын зиянды толық немесе ішінара 
өтеуге бағытталған шаралар жүйесі, яғни белгілі 
бір оқиғалар басталғанда жеке жəне заңды тұл ға-
лар дың мүдделерін олардың сақтандыру жарналары 
есебінен қорғау жөніндегі азаматтық-құ қық тық қа-
ты нас тар жүйесі; сақтандыру зей нет ақы қор ла ры 
жүзеге асыратын əлеуметтік сақ тан ды ру)

страхование акционерное - акционерлік сақ тан дыру 
(сақтандыру қызметінің ұйымдық түрі, мұнда өзінің 
жарғылық капиталын акциялар шығару жəне өткізу 
жолымен құ рай тын акционерлік қоғам сақ тан ды ру-
шы ретінде əрекет етеді)

страхование банковских депозитов - банк де по зит те-
рін сақтандыру 
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страхование банком своих кредитов от смерти за-
емщика - банкінің өз несиелерін қа рыз гер дің қайтыс 
болуынан сақтандыруы

страхование биржевых рисков - биржа тəуе ке лін 
сақтандыру

страхование валорное - валорлық сақтандыру (ерекше 
бағалы қағаздарды сақтандыру)

страхование валютного курса - валюта ба ға мын 
сақтандыру

страхование валютного риска - валюта тə уе ке лін 
сақтандыру

страхование взаимное - өзара сақтандыру
страхование вкладов - салымдарды сақ тан ды ру
страхование временной нетрудоспособности - еңбек-
ке уақытша жарамсыздықты сақ тан ды ру

страхование гарантийное - кепілдікті сақ тан дыру
страхование государственного жилого фонда - мем-
ле кеттік тұрғын үй қорын сақтандыру

страхование государственного имущества - мем ле-
кеттік мүлікті сақтандыру

страхование государственного имущества, сданного 
в аренду или иное пользование частным органи-
зациям или частным лицам - жекеше ұйымдарға 
немесе жеке адам дар ға жалға немесе басқадай пай да-
ла ну ға өткізілген мемлекеттік мүлікті сақтандыру

страхование государственное - мемлекеттік сақтан-
дыру

страхование гражданской ответственности - аза  мат -
тық жауапкершілікті сақтандыру (кө лік құрал да ры-
ның иелерін үшінші тұлғаға кел тір ген зияны үшін 
сақтандыру)

страхование гражданской ответственности владель-
цев автотранспорта - автокөлік ие ле рі нің азаматтық 
жауапкершілігін сақ тан ды ру

страхование гражданско-правовой ответственности 
- азаматтық-құқықтық жауап кер ші лікті сақтандыру

страхование движимого имущества - жылжымалы 
мүлікті сақтандыру

страхование двойное - екі жақты сақтандыру, қосар-
ланған сақтандыру

страхование делькредере - делькредере сақ тан ды ру 
(тауарлар жеткізілімі мен көр се ті ле тін қызметтер 
бойынша қысқа мер з ім ді дебиторлық берешек бо-
йынша тə уе кел дік терді ішкі жəне шетелдік тап сы-
рыс кер лер дің сақтандыру жолымен қорғауы)

страхование денежной наличности на время пере-
возки - тасымалдау кезінде қолма-қол ақшаны сақ-
тан дыру

страхова ние денежных средств и ценных бу маг - 
ақшалай қаражат пен бағалы қа ғаз дар ды сақтандыру

страхование депозитов - депозиттерді сақ тан дыру
страхование добровольное - ерікті сақ тан дыру
страхование жизни - өмірді сақтандыру
страхование жизни при ипотеке - ипотека кезінде 
өмірді сақтандыру

страхование жизни при кредитовании - несиелендіру 
кезінде өмірді сақтандыру

страхование за емщика от неспособности погасить 
кредит - қарызгерді кредитті өтеуге қабілетсіздіктен 
сақтандыру

страхование займов - қарыздарды сақтандыру
страхование за рубежом - шетелде сақ тан дыру
страхование изделий из драгоценных металлов, 
полудрагоценных и поделочных камней - асыл 
металдардан, жартылай асыл жəне кəделік тастардан 
жа сал ған бұ йым дар ды сақтандыру

страхование имущества (имущественное) - мүлікті 
сақтандыру

страхование имущественной ответственности - мү-
лік тік жауапкершілікті сақтандыру

страхование инве стиций - инвестицияларды сақ тан-
дыру

страхование ипотечное - ипотекалық сақ тан дыру
страхование ипотеч ной задолженности - ипо те калық 
берешекті сақтандыру

страхование капиталов - капиталдарды сақ тан дыру 
(ренталарды сақтандырудан өз ге ше түрде)

страхование каско - тасымал құралдарын сақ тандыру
страхование ком мерческих кредитов - ком мер ция-
лық кредитті сақтандыру

страхование коммерческого риска - ком мер ция лық 
тəуекелді сақтандыру

страхование краткосрочное - қысқа мерзімді сақ-
тандыру

страхование кредита (кредитное) - кредитті сақ тан-
ды ру (төленбеген дебиттерден болатын бейқалып 
залалдардан қорғау)

страхование кре дита для импорта - им порт қа арнал-
ған кредитті сақтандыру

страхование кредитной недееспособности - несиені 
өтеуге қабілетсіздікті сақтандыру

страхование кре дитных операций - кредит операция-
ларын сақтандыру

страхование кредитных рисков - несие тə уе келдігін 
сақтандыру

страхование кредитов - кредиттерді сақ тан ды ру
страхование креди тов на случай смерти заемщика 

- қарызгер қайтыс болған жағдайда кредитті сақ тан-
дыру

страхование курсового риска - бағамдық тə уекелдікті 
сақтандыру

страхование личное - жеке басты сақтандыру (адам-
ның өмірі, денсаулығы, еңбек ету қа бі ле ті сақ тан-
ды ру өтемінің объектісі болып табылатын сақтан-
ды ру саласы)

страхование личной ответственности - жеке бастың 
жауапкершілігін сақтандыру

страхование муниципальных облигаций - муници-
пал дық облигацияларды сақтандыру

страхование на ограниченный срок - шек теу лі мер-
зім ге сақтандыру

страхование на случае неплатежеспособности - 
төлем төлеуге қабілетсіз жағдайға сақ тандыру



862СТР-СТР

страхование на случай болезни - сыр қат тан ған жағ-
дай ға байланысты сақтандыру

страхование на случай временной нетрудоспособ-
ности по болезни - сырқаттық бойынша еңбек етуге 
уа қыт ша жарамсыз болған жағдайға байланысты сақ-
тан дыру

страхование на случай отказа покупателя уплатить 
полную покупную цену за приобретенный товар - 
сатып алушы сатып алын ған тауар үшін толық сатып 
алу бағасын тө леу ден бас тартқан жағдайға байла-
нысты сақтандыру

страхование на случай смерти - қайтыс болған жағ-
дай ға байланысты сақтандыру

страхование на случай утраты трудоспособности 
- еңбек ету қабілетінен айрылған жағ дай ға байланыс-
ты сақтандыру

страхование на срок - мерзімдік сақтандыру
страхование накопительное - қорланымдық сақ тан-
дыру

страхование налогов - салықтарды сақтандыру
страхование недвижимого имущества - жылжымай-
тын мүлікті сақтандыру

страхование обязательное - міндетті сақтандыру
страхование от безработицы - жұмыссыздықтан 
сақтандыру

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

страхование от валютного риска - валюталық тəуе-
кел ден (қатерден) сақтандыру

страхование от инфляции - инфляциядан сақ тандыру
страхо вание от колебаний курсов валют - валюталар 
бағамының ауытқуынан сақ тан ды ру

страхование от кражи - ұрлықтан сақтандыру
страхование от ненадлежа щей регистрации - лайық-
сыз тіркеуден сақтандыру

страхование от несчастных случаев - жазатайым оқи-
ға лардан сақтандыру

страхование от неуплаты долга - борыштың төлен бе-
уі нен сақтандыру

страхование от потерь - шығасыдан сақ тан ды ру, ысы-
раптан сақтандыру

страхование от риска изменения валютного курса - 
валюта бағамының өзгеруі қатерінен сақтандыру

страхование от стихийных бедствий - дүлей апаттар-
дан сақтандыру

страхование от финансовых потерь, связанных со 
злоупотреблениями служащих - қызметшілердің 
қия нат шылдығымен байланысты қаржылық шығасы-
дан сақтандыру

страхование от финансовых потерь, связанных со 
злоупотреблениями служащих ком пании - компа-
ния қызметшілерінің қызмет бабын теріс пай да ла-
нуы мен байланысты қар жы шығасысынан сақ тан-
дыру

страхование ответственности - жауап кер ші лік ті сақ-
тандыру

страхование ответственности за неисполнение обя-
зательств - міндеттеменің орын дал ма ғаны үшін жа-
уап кершілікті сақтандыру

страхование ответственности заемщиков за непога-
шение кредитов - қарызгерлердің несиені өтемегені 
үшін жауапкершілікті сақтандыру

страхование ответственности работодателей - жұ-
мыс берушілердің жауапкершілігін сақтандыру

страхование пассажиров автотранспорта от не-
счастных случаев - автокөлік жолаушыларын жаза-
та йым уақиғалардан сақтандыру

страхование пассажиров от несчастных случаев - 
жолаушыларды жазатайым оқи ға лар дан сақтандыру

страхование паушальное - паушалдық сақ тан ды ру 
(жүргізушілер мен жолаушыларды жол-кө лік оқи ға-
ла ры нан сақтандыру, мұнда сақ  тан ды ру сомасы бү-
кіл көлік құралына (бү  кіл са лон ға) белгіленеді, ондағы 
əр бір жо лау шы жалпы сақтандыру сомасының 
тиіс  ті үлесіне сақтандырылған болып есеп те ле ді)

страхование пенсии (пенсионное) - зейнет ақы ны 
сақтандыру

страхование пенсионных выплат - зейнетақы төлем-
дерін сақтандыру

страхование по безработице - жұмыссыздық бойынша 
сақтандыру

страхование по генеральному полису - бас полис бо-
йынша сақтандыру

страхование по старости - қарттық бойынша сақ тан-
дыру

страхова ние погашения ипотечной задолжен ности - 
ипотекалық берешектің өте луін сақтандыру

страхование пожизненное - өмірлік сақ тан дыру
страхование пожизненной ренты - өмірлік рентаны 
сақтандыру

страхование покупателя от потерь - сатып алушыны 
шығасыдан сақтандыру 

страхование политических рисков - саяси тəуекел-
дік ті сақтандыру

страхование портфе ля активов - активтер қоржынын 
сақтандыру

страхование по ручительства и кредита - кепілгерлік 
пен кредитті сақтандыру 

страхование потери дохода - табыс шыға сы сын сақ-
тандыру

страхование потери прибыли - пайда шы ға сы сын 
сақтандыру

страхование продавцами опционов своего риска пу-
тем купли или продажи наличного инструмента в 
соответствии с коэффициентом дельта - са ту шы-
лар дың қолда бар құралды дельта коэф фи циен ті не 
сəй кес сатып алу немесе сату жолымен опциондарды 
өз тəуекелімен сақтандыруы

страхование против дефектов права собственности - 
меншік құқығының ақауына қарсы сақтандыру

страхование профессиональной ответственности - 
кəсіптік жауапкершілікті сақтандыру
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страхование разницы в ценах - бағадағы айыр маны 
сақтандыру

страхование ренты - рентаны сақтандыру
страхование риска - тəуекелді (қатерді) сақ тандыру
страхование риска курсовых потерь - ба ғам дық 
шығасы қатерін сақтандыру

страхование риска неплатежа - төлем тө лен беу қа те-
рін сақтандыру (несиегерлердің не сие нің қай та ры лу 
кепілдігін қамтамасыз ету үшін ұзақ мер зім ді жəне 
орта мерзімді несие негізінде ха лық ара лық экспорт-
импорт мəмілесі аясында жүзеге асырылатын сақ-
тан дыру)

страхование риска неплатежеспособности покупа-
теля - сатып алушының төлем тө леу ге қабілетсіздігі 
қатерін сақтандыру

страхование риска непогашения кредитов - несиенің 
өтелмеу қатерін сақтандыру

страхование риска превышения пенсионных вы-
плат над суммой пенсионных накоплений - зей-
нет ақы төлемдерінің зей нет ақы қорланымының со-
масынан асып түсуі қатерін сақтандыру

страхование с единовременным взносом - бір жолғы 
жарна төленетін сақтандыру

страхование совместное - бірлескен сақ тан ды ру (бір 
компания бүкіл тəуекелдікті өтей алмайтын жағ-
дай да сақтандыру тə уе кел ді гін бөлісу)

страхование совокупное - жиынтық сақтандыру
страхование социальное - əлеуметтік сақтандыру
страхование средств транспорта - көлік құ рал дарын 
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 тəуекел ді-
гін сақтандыру

страхование ценностей - құндылықтарды сақ тан дыру
страхо вание ценных бумаг при перевозке - тасымал-
дау кезінде бағалы қағаздарды сақ тан дыру

страхование эвентуальной ответственности - ықти-
мал жауапкершілікті сақтандыру

страхование ценностей - құндылықтарды сақ тандыру
страхование экс портного кредита - экспорт тық кре-
дитті сақтандыру

страхование экспортного кредита от политического 
и кредитного риска - экспорттық кредитті саяси 
жəне кредит тəуекелдігінен сақтандыру

страхование-вклад - салым-сақтандыру (сақ тан ды  ры-
лушыға межелі жасқа жеткенде шарттың қол да-
ны лу мерзімі біткенге дейін төленетін сақтандыру 
сомасы)

страхователь - сақтанушы, сақтандырылушы 
(сақтандырушымен сақтандыру шартын жасасқан 
заңи немесе жеке тұлға)

страхо вать от потерь - шығасыдан сақтандыру 

страховать ценные бу маги - бағалы қа ғаз дар ды сақ-
тандыру

страховаться - сақтану
страховаться от инфляции - инфляциядан сақ тандыру
страховая выплата - сақтандыру төлемақысы
страховая гарантия твердо установленного дохода - 
тұрақты белгіленген табысты сақтандыру кепілдігі

страховая деятельность - сақтандыру қызметі
страховая комиссия - сақтандыру комиссиясы
страховая кэптивная компания - кэптив сақ тан дыру 
компаниясы, еншілес сақ тан ды ру компаниясы

страховая оговорка - сақтандыру ескертпесі
страховая операция - сақтандыру операциясы
страховая организация - сақтандыру ұйымы
страховая ответственность - сақтандыру жа уап кер-
шілігі

страховая оффшорная компания - оффшор лық сақ-
тандыру компаниясы

страховая оценка - сақтандыру бағасы (1. сақ тан ды ру 
мақсатында қабылданатын мү лік тің құны; 2. мү лік-
тің құнын анықтау үде рі сі)

страховая премия - сақтандыру сыйлықақысы 
(сақтанушының сақтандыру шартына немесе заңға 
сəйкес сақтандыру қоғамына төлейтін кезекті ақ-
ша лай жарнасы, сақтандыру үшін төленетін ақы) 

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 (1. шартта 
айқындалған немесе заңмен бел гі лен ген ақшалай 
сома, сақтандыру жарнасы мен сақтандыру төлемі 
осы соманы бас шы лық қа ала отырып белгіленеді; 
2. жеке бас ты сақтандыруда: сақтанушыға сақ-
тан ды ру уақиғасы болғанда төленетін өтем)

страховая тарифная ставка - сақтандырудың тариф-
тік мөлшерлемесі

страховая франшиза - сақтандыру франшизасы
страховка - сақтандырма (сақтанушы сақ тан ды ру 
уақиғасы басталғанда алатын сақ тан ды ру сомасы)

страховое акционерное общество - акцио нер лік сақ-
тандыру қоғамы

страховое возмещение - сақтандыру өте мі (сақ тан ды-
ру шы мүлікті жəне жа уап кер ші лік ті сақ тан ды ру 
бойынша сақтандыру уа қи ға сы ның болуы салдары-
нан келтірілген зиян ды өтеу тəртібімен төлейтін 
ақшалай сома) 

страховое возмещение по личному страхованию - 
жеке басты сақтандыру бойынша сақ тан дыру өтемі

страховое возмещение по страхованию имущества - 
мүлікті сақтандыру бойынша сақ тан дыру өтемі

страховое дочернее общество - еншілес сақ тан дыру 
қоғамы

страховое законодательство - сақтандыру заң намасы
страховое обеспечение - сақтандыруды қам сыз дан -
ды  ру, сақтандыруды қамтамасыз ету (мү лік ті сақ-
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тан ды ру да: сақтанушының жекелеген объек ті ле рі 
немесе бүкіл мүл кі сақ тан ды рыл ған со ма ның құндық 
тұлғалануы) 

страховое объявление - сақтандыру хабарландыруы, 
сақтандыру құлақтандырмасы

страховое покрытие - сақтандыру өтелімі
страховое покрытие депозитов - депозиттерді сақ тан-
дыру өтелімі

страховое поле - сақтандыру өрісі
страховое свидетельство - сақтандыру куəлігі
страховое свидетельство на предъявителя - ұсыну-
шы ға арналған сақтандыру куəлігі

страховое событие - сақтандыру оқиғасы 
страховой агент - сақтандыру агенті 
страховой акт - сақтандыру актісі
страховой бизнес - сақтандыру бизнесі
страховой брокер - сақтандыру брокері, сақ тандыру 
делдалы

страховой взнос - сақтандыру жарнасы (сақ та нушы 
сақтандыру шартына немесе заңға сəй кес сақ тан-
ды ру шы ға сақтандыру үшін төлеуге мін дет ті 
төлемақы)

страховой взнос в пенсионный фонд - зей нет ақы 
қорына төленетін сақтандыру жарнасы

страховой взнос в постоянном размере - тұ рақты 
мөлшердегі сақтаңдыру жарнасы

страховой взнос на основе тарифной ставки - тариф-
тік мөлшерлеме негізіндегі сақ тан ды ру жарнасы

страховой взнос по срокам - мерзім бойынша сақ тан-
дыру жарнасы

страховой взнос Федеральной корпорации страхо-
вания депозитов - Федералдық де по зит тер ді сақ тан-
ды ру корпорациясының сақ тан ды ру жарнасы

страховой договор - сақтандыру шарты
страховой единовременный взнос - біржолғы сақ тан-
дыру жарнасы 

страховой интерес - сақтандыру мүддесі (сақ тан ды-
ру ға материалдық мүдделілік өлшемі)

страховой интерес судовладельца - кеме ие сі нің сақ-
тан дыру мүддесі

страховой ковернот - сақтандыру қолхаты
“страховой курьер” - “сақтандыру шабарманы”
страховой маклер - сақтандыру маклері, сақ тан ды ру 
делдалы

страховой надзор - сақтандыру қадағалауы (сақ тан-
ды ру мекемелерінің қызметін мем ле кет тік орган-
дар дың қадағалауы)

cтраховой омбудсман - сақтандыру омбудсманы
страховой платеж - сақтандыру төлемі
страховой полис - сақтандыру полисі
страховой полис по ипотеке - ипотека бойынша сақ-
тан дыру полисі

страховой порт фель - сақтандыру қоржыны
страховой посредник - сақтандыру делдалы
страховой пул - сақтандыру пулы, сақ тан ды ру бір лес-
ті гі (бірнеше сақтандыру ком па ния сы ның бірлестігі)

страховой резерв - сақтандыру сақтық қоры 
(сақтандыру компаниялары сақтандыру сомасы мен 
сақтандыру өтемін төлеу ке піл ді гін қамтамасыз 
ету үшін құратын қор)

страховой резерв на происшедшие, но незаявлен-
ные убытки - болған, бірақ мə лім дел ме ген залалға 
арналған сақтандыру сақтық қоры

страховой риск - сақтандыру тəуекелі (қатері)
страховой рынок - сақтандыру нарығы
страховой сбор - сақтандыру алымы (1. жолаушы-
ларды міндетті түрде сақтандыру бойынша билет 
құнына енгізілетін ақы; 2. байланыс органдары жол-
жүк ті тасымалдау үшін идаралық сақтандыру тəр-
ті бі мен алатын төлем)

страховой сертификат - сақтандыру сертификаты 
(жүктің сақтанушысына берілетін жəне жүк тің 
сақтандырылып, полистің бе ріл ге нін куə лан ды ра-
тын сақтандыру куəлігі) 

страховой слип - сақтандыру слипі (қайта сақ тан-
дырушының əлеуетті қайта сақ тан ды ру шы ға жі-
бе ре тін, тиісті тəуекелдікті қай та сақ тан ды ру ға 
қатысуын ұсынған құ жат)

страховой случай - сақтандыру уақиғасы, сақ тан-
ды ру жағдайы (сақтандыру шартында немесе заң-
да көзделген оқиғаның болуы, оның басталуына 
байланыс ты сақ тан ды ру шы ның сақтанушыға, сақ-
тан ды рыл ған адамға, пайда алушыға немесе өзге 
де үшінші тұлғаға сақтандыру төлемін төлеу мін-
деттілігі туындайды)

страховой совет - сақтандыру кеңесі
страховой стаж - сақтандыру өтілі
страховой стаж застрахованного лица - сақ тан ды-
рыл ған адамның сақтандыру өтілі

страховой тариф - сақтандыру тарифі
страховой убыток - сақтандыру залалы (тү гел опат 
болған не зақымдалған мүліктің құн сыз данған бөлігі-
нің сақтандыру бағасы бойынша құны)

страховой ущерб - сақтандыру зияны
страховой фонд - сақтандыру қоры
страховой фонд банка - банктің сақтандыру қоры
страховщик - сақтандырушы (сақтандыру қыз ме тін 
жүргізуші жəне сақтанушыға немесе сақтандыруға 
қатысушы басқа тұл ға ға сақтандыру уақиғасының 
басталуына байланысты келтірілген зиянды не уағ-
да ла сыл ған сақтандыру сомасын төлеуге мін дет те-
не тін ұйым)

страховые агенты - сақтандыру агенттері
страховые брокеры - сақтандыру брокерлері
страховые взносы за счет прибыли - пайда есебінен 
төленетін сақтандыру жарналары 

страховые отношения - сақтандыру қа ты нас та ры 
(сақтандыру, қайта сақ тан ды ру, ор тақ сақтандыру 
барысында сақтанушы мен сақтандырушы, қайта 
сақтанушы мен қайта сақтандырушы арасында 
көр се ті ле тін немесе қабылдананатын сақтандыру 
қызметі бойынша туындаған байланыстар)
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страхуемый - сақтандырылушы (сақтан ды ру ға жата-
тын тұлға, объект немесе мүдде)

страхуемый риск - сақтандырылатын тə уе кел дік, 
сақтандырылатын қатер (залалдың полисте көр се ті-
ле тін ықтимал себебі, мыс., тұлға сақтанып отыр-
ған өрт)

стремительно падать - қарыштап құлдырау (бағалы 
қағаздар бағамы туралы)

стремительно повышаться - қарыштап көтерілу 
стремительно развива ющаяся инфляция - қарыштап 
дамушы инфляция

стремительно растущие цены - қарыштап өсуші баға
стремительное падение курса ценных бумаг - бағалы 
қағаздар бағамының қарыштап құлдырауы

стремительное повышение - қарыштап көтерілу
стриженый заем - қырқылған қарыз, күзелген қа рыз 

(қамсыздандырылған құнынан аз со ма ға берілген 
қарыз дегенді білдіретін термин)

“стрижка” - “қырқым”, “күзеу”, (1. бир жа шы ның 
таза капиталын есептеу кезінде бағалы қағаздарды 
бағалау үшін пайдаланылатын тəуекел факторы; 
2. брокердің таза капиталын есептеу кезінде ба ға-
лы қағаздардың құнынан шегерілетін сома; 3. несие 
сомасы мен кепілзаттың нарықтық сомасы ара сын-
да ғы айырма)

стрижка волос - шашты қырқу (бағалы қағаздарды 
бағалау кезінде шегеру)

стринг - стринг (аукциондағы сауда-саттық өлшемі; 
аукциондық сауда-саттықта бірге, ортақ бағамен 
сатылатын біртекті тауарлар тобы)

стрип - стрип (1. несие элементі; 2. дивиденд алу мақ-
са ты мен акцияларды сатып алу)

стрип только из основной суммы - тек негізгі сома-
дан құралатын стрип

стрит - стрит (Уол-Стрит үшін Нью-Йорк те гі қаржы 
орталығына қатысты қыс қар тыл ған атау)

стрит-нейм - стрит-нейм (тапсырыскердің орнына 
делдалдың аты жазылған бағалы қағаздар)

стричь купоны - купондарды қысқарту, купондарды 
күзеу

строгие правила обмена иностранной валюты - ше-
тел валютасын айырбастаудың қатаң ережесі

строительная про центная ставка - құ ры лыс тың 
пайыз дық мөлшерлемесі

строительное обще ство - құрылыс қоғамы
строительный кредит - құрылыс кредиті
стройбанк - құрылыс банкі
строительство - құрылыс, үй салу (үй ме рет тер, ғима-
рат тар, жаңа объектілер салумен айналысатын 
экономика, кəсіпорын, ұйым саласы)

строительство без привлечения государственных 
средств - мемлекет қаражатын тарт пай құрылыс салу

строительство жилищное - тұрғын үй құ ры лы сы
строительство капитальных активов - күр делі ак-
тивтер құрылысы

строительство “под ключ” - “сақадай сай” құрылыс 
(мердігердің объектіні техникалық-экономикалық не-

гіз деуден бастап, іске қо су ға дейінгі барлық жұ мыс-
тар ды орындауы)

строительство производственное - өндірістік 
құрылыс

строительство промышленное - өнеркəсіптік 
құрылыс

строительство сельское - ауыл құрылысы
строительство сельскохозяйственное - ауыл ша руа-
шы лық құрылысы

строй - құрылым, құрылыс (мемлекеттік немесе қо-
ғам дық құрылыс жүйесі)

строй государственный - мемлекеттік құрылыс
строй общественный - қоғамдық құрылыс
строй социально-экономический - əлеу мет тік-эконо-
ми калық құрылыс

строй социальный - əлеуметтік кұрылыс
строй экономический - экономикалық құрылыс
стройбанк - құрылыс банкі
стройфинплан - құрылыс-қаржы жоспары (құрылыс 
ұйымының жылдық өндірістік-экономикалық жəне 
қаржы жоспары)

структура - құрылым (1. экономиканың, эко но ми ка лық 
объектінің немесе эко но ми ка лық санаттың белгілі 
бір белгілері бойынша бөлінуі, осы бөліктердің ара-
сында өзара байланыстың орнатылуы; 2. эко но ми-
ка лық объектінің құрамы, құрылымы)

структура административная - əкімшілік құрылым
структура активов - активтердің құрылымы
структура баланса - теңгерім құрылымы
структура балан сового отчета - теңгерімдік есептеме 

(есеп беру) құрылымы
структура банковских монополий - банк монопо лия-
ла ры ның құрылымы

структура банковской системы - банк жүйе сінің 
құрылымы

структура безналичного платежного оборота - 
қолма-қол ақшасыз төлем айналымының құрылымы

структура биржи - биржа құрылымы
структура бюджета - бюджет құрылымы
структура внешней торговли (внешнеторговая) - 
сыртқы сауда құрылымы

структура внутрен него рынка - ішкі нарық құры-
лымы

структура государственных доходов - мем ле кеттік 
кіріс құрылымы

структура денежной массы - ақша жиы ны ның құры-
лымы

структура доходов - табыс құрылымы, кіріс құры-
лымы

структура законодательства - заңнама құ ры лымы
структура заработной платы - жалакы құ ры лымы
структура инвестиций - инвестициялардың құры-
лымы

структура инвестиционного портфеля - инвес ти ция-
лық қоржын құрылымы

структура исламской финансовой системы - ислам 
қаржы жүйесінің құрылымы
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структура капитала - капитал құрылымы
структура консолидированного бюджета - шоғыр-
лан дырылған бюджеттің құрылымы

структура маркетинга - маркетинг құрылымы
структура минимальных потребительских корзин - 
ең төмен деңгейдегі тұтыну қоржынының құрылымы

структура налоговой отчетности - салық есеп ті лі гі-
нің құрылымы

структура национальных счетов - ұлттық шоттардың 
құрылымы

структура организационно-правовая - ұйымдық-
құқықтық құрылым

структура органов государственной власти и управ-
ления - мемлекеттік өкімет пен басқару ор ган да ры-
ның құрылымы

структура органов налоговой службы - салық қыз ме-
ті органдарының құрылымы

структура органов управления банка - банкті басқа-
ру органдарының құрылымы

структура основных фондов - негізгі қор лар дың 
құры лымы

структура плате жей - төлемдер құрылымы
структура портфеля - қоржын құрылымы
структура портфеля активов - активтер қор жы нының 
құрылымы

структура потребительского спроса - тұ ты ну шылық 
сұраныс құрылымы

структура потребления - тұтыну құрылымы
структура потребностей - қажеттіліктер құ ры лымы
структура правительства - үкімет құрылымы
структура предложения - ұсыныс құрылымы
структура прибыли - пайда құрылымы
структура про центной ставки - пайыздық мөлшер-
леме құрылымы

структура процентных ставок актива и пассива - 
актив пен пассив пайыздық мөл шер ле ме сі нің құры-
лымы

структура расходов - шығыс құрылымы
структура республиканского и местных бюджетов 

- республикалық жəне жергілікті бюд жет тер дің құры-
лымы

структура рынка - нарық құрылымы (нарық тың бəсе-
келік жай-күйі)

структура сбыта - өткізім құрылымы
структура системы - жүйе құрылымы
структура собственного капитала - меншікті капитал 
құрылымы

структура собственности - меншік құры лымы
структура социальная - əлеуметтік құрылым
структура социально-экономическая - əлеуметтік-
экономикалық құрылым

структура спроса - сұраныс құрылымы
структура сроков пла тежа - төлем мерзімінің құры-
лымы

структура ставок - мөлшерлеме құрылымы
структура страхового рынка - сақтандыру нарығы-
ның құрылымы

структура счетов платежного баланса - төлем теңге-
рімі шоттарының құрылымы

структура тарифов - тарифтер құрылымы
структура товарищества - серіктестік құ ры лы мы
структура товарная - тауар құрылымы
структура торговли - сауда құрылымы
структура управления - басқару құрылымы
структура финансовая - қаржы құрылымы
структура финансирования - қаржыландыру құры-
лымы

структура финансовых активов - қаржы ак тив терінің 
құрылымы

структура фонда - қор құрылымы
структура функциональная - атқарымдық құ рылым
структура цены - баға құрылымы
структура экономики - экономика құрылымы
структура экономическая - экономикалық құ рылым
структурирование кредита - кредитті құ ры лым дау
структурирование кредитной услуги - көр се ті летін 
несие қызметін құрылымдау

структурная безработица - құрылымдық жұ мыс сыз-
дық (сұраныстың құрылымында жəне өндірістің 
технологиясында болған өз ге ріс терден туындаған 
жұмыссыздық)

структурная валютная политика - құры лым дық 
валюталық саясат

структурная инфляция - құрылымдық инфляция 
(инфляцияның дамуы қарқынының ұзақ мерзімді өсуі 
беталысы)

структурная перестройка акционерного общества - 
акционерлік қоғамды құрылымдық қайта құру 

структурная перестройка экономики - экономиканы 
құрылымдық қайта құру

структурная политика - құрылымдық саясат (елдің, 
аймақтардың үкіметі, кə сіп орын дар дың əкімшілігі 
жалпы экономиканың са ла лық, аймақтық, өндірістік 
құрылымына жəне олардың жекелеген бөліктеріне, 
сон дай-ақ кіріс пен шығыстың, тұтынудың, қор-
ла ну дың, экспорт пен импорттың құ ры лы мы на қа-
тыс ты жүргізетін саясаты)

структурная привлекательность - құры лым дық 
тартымдылық 

структурный бюджет - құрылымдық бюджет
структурный дефицит - құрылымдық тап шы лық 

(белгілі бір қазыналық саясат ке зін де жəне жұ мыс-
сыз дық тың тұрақты межеленген деңгейінде мем ле-
кет тік кіріс пен шығыстың арасындағы белгіленген 
айырма)

структуры государственные - мемлекеттік құры-
лымдар

структуры коммерческие - коммерциялық құры-
лымдар

структуры корпоративные - корпоративтік құры-
лымдар

структуры некоммерческие - бей ком мер ция лық 
құры лымдар
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стрэджинг - стрэджинг (жоғары сұранысқа ие акция-
лар шығарылады деп күту)

стрэдл - стрэдл (1. баға арасындағы ара қа ты нас тың 
өзгеруінен пайда алу үшін қаржы құралдарын бір 
мезгілде сату мен сатып алудан тұратын мерзімді 
арбитраждық мəміле: бір тауарды сатып алу мен 
екін ші тауарды сатудың ұштастырыла жүр гі зі-
луі; 2. қосарлы опционның жеке жағдайы, яғни екі 
жақты опцион)

стрэнгл - стрэнгл (пут-опцион мен колл-опционды бір 
мезгілде сатып алатын немесе сататын екі жақты 
опцион)

стрэп - стрэп (1. ұсыныс бойынша бір опцион сұра-
ныс бойынша екі опционмен ұш тас ты ры ла тын 
опциондық шарт; 2. стрэдл тұрпатындағы опцон-
дық стратегия, мұнда “пут” опциондардан гөрі 
“колл” опциондар көбірек сатып алынады)

студенческая ссуда - шəкірттік несие
ступенчатая цена - сатылы баға
ступенчатое погашение - сатылы өтеу (об ли га ция ға 
ақша салған инвестордың тə уе ке л дігін бəсеңдету 
үшін қолданылатын тəсіл)

ступенчатое правление - сатылы басқарма 
(директорлардың бəрі бірден бір мезгілде емес, бір 
бөлігі жыл сайын сайланып отыратын басқарма)

ступенчатый своп - сатылы своп
ступенчатый своп с плавающей ставкой - мөл  шер  ле-
месі құбылмалы сатылы своп (айырбас)

ступень налоговой шкалы - салық шəкілінің бас қыш-
тары

ступень управления - басқару баспалдағы
стэйжинг - стэйжинг (алып-сатарлықпен қай  та сату 
үшін жаңа бағалы қағаздарды сатып алу)

стэлс-компания - стэлс-компания (жаргон сөз: та-
уар ды қолма-қол ақшаға сатып алушы жəне сатушы 
құпия, тіркелмеген компания)

стэнд-бай - стэнд-бай, қажетіне қарай (несие шар ты-
ның талабы, бұл шарт бойынша банк уағдаласылған 
соманы белгіленген мерзімге сақтайды, ал клиент 
оны несиеге мұқтаждығына қарай ішінара немесе 
то лық пайдаланады)

 “стэнд-бай” кредит - “стэнд-бай” кредит (қа  жет 
кезінде пайдаланылатын сақтық несие)

стэнд-стилл - стэнд-стил (борышқор мен несие беру  ші 
коммерциялық банктер арасындағы ұзақ мер зім ді 
жəне орта мерзімді несие бойынша негізгі тө лем-
дер дің мерзімін ұзарту туралы жəне қысқа мерзімді 
бо рышқорлық міндеттемелерді жаңарту туралы 
уақытша келісім)

стяжка - ізденіс, тырбаныс (опциондармен сауда жа-
сау стратегиясы)

су - су (Вьетнамның ұсақ мəнеті)
субандеррайтер - қосалқы андеррайтер (қа рыз дың 
қайталама кепілгері)

субвенционированная цена - суб вен ция лан ған баға 
(өндірушіге мемлекеттік жəр дем қар жы берілуі 
себепті өнімнің өзіндік құнынан төмен немесе соған 
тең бағасы)

субвенционное право в “общем рынке” - “ор тақ на-
рық тағы” субвенциялық құқық

субвенция - субвенция, көмекқаржы (мем ле кет тің 
жер гілікті билік орындарына беретін ақшалай жəр-
де мі, яғни ұлттық-мем ле кет тік, əкімшілік-аумақ-
тық ұйым дар дың бюджеттерін мақсатты түрде 
қар  жы лан ды ру үшін тегін берілетін мем ле кет тік 
қа ра жат тың тіркелген көлемі)

субвенция бюджета - бюджетке көмекқаржы
субдепозитарий - қосалқы депозитарий
субдепозитарий дилеров - дилерлердің қосалқы 
депозитарийі

субзайм - қосалқы қарыз (бұрын берілген несие есебі-
нен берілген қарыз)

субиндекс - қосалқы индекс
субкомиссия - қосалқы комиссия
субкомитент - қосалқы комитент
субконтракт - қосалқы келісімшарт
субкорреспондентские счета - қосалқы кор рес пон-
дент тік шоттар (банктің басқа банк терге клиент-
тер дің мұқтаждарын толық қа на ғат тандыру үшін 
жəне банктің түрлі құ ры лым дық бөлімшелерінің 
мүд делері үшін ашатын қосалқы корреспенденттік 
шоттары)

сублизинг - қосалқы лизинг
сублицензия - сублицензия, қосалқы лицензия
субординация - дəреже сатысы, сатылы дəреже 

(үлкенді-кішілі дəреже)
субординированная долгосрочная задолженность 
по ссуде - несие бойынша тəр тіп тел ген ұзақ мерзімді 
берешек

субординированная облигация - тəртіптелген обли-
гация

субординирован ное долговое обязательство - тəртіп-
телген борышкерлік міндеттеме

субординированный долг - тəртіптелген борыш, 
бағынышты борыш

субординированный долг, имеющий в случае взы-
скания бо лее низкий статус - өн ді ріп алу кезінде 
мəр тебесі неғұрлым төмен тəр тіп телген борыш

субординированный заем - тəртіптелген қарыз
суброгация - суброгация (1. ескі заңға іші на ра толық-
тыру енгізу; 2. сақтанушыға кел ті ріл ген зиян үшін 
жауапты тұл ғадан орнын толтыруды талап ету 
құ қы ғы ның сақ тан ды ру өтемін төлеген сақ тан ды-
ру шы ға көшуі); 3. бір несиені екінші несиемен ауыс-
тыру

суброгация в страховании - сақтандырудағы субро-
гация

субсидиарная ответственность - қа ра жат тан ды ру 
жауапкершілігі, жəрдемқаржылық жауапкершілік; 
ын ты мақты жауапкершілік (тұлғалардың заңда жəне 
шартта көз дел ген жағдайларда борышқордың не-
сиегер ал дын да ғы міндеттемесінің орындалуы үшін 
қосымша жауапкершілікті мойнына алуы) 

субсидиарность - субсидиарлық (мемлекеттік жəне 
беймемлекеттік құрылымдардың əлеуметтік сек-
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тор да ғы өзара іс-қимылын заң шығару жолымен 
реттеу)

субсидирование - қаражаттандыру, жəр дем қар жы беру 
(субсидия, көмекқаржы беру)

субсидирование государственное - мемлекет тік қара-
жат тандыру

субсидирование перекрестное - тоғыспалы қа ра жат-
тан дыру, тоғыспалы жəрдемқаржы бөлу

субсидирование процентных ставок - пайыз дық 
мөлшерлемені қаражаттандыру

субсидирование прямое - тікелей қара жат тан дыру
субсидирование цен - бағаны қаражаттандыру
субсидированная процентная ставка - жəр дем қар-
жы лық пайыздық мөлшерлеме, қа ра жат тандырылған 
пайыздық мөлшерлеме

субсидированный кредит - қа ра жат тан ды рыл ған кре-
дит, жəрдемқаржылық кредит

субсидировать - қаражаттандыру, жəр дем қар жы бөлу, 
қаржы көмегін көрсету

субсидировать ин вестиции - инвестицияға жəрдем-
қар жы бөлу

субсидируемое лицо - жəрдемқаржы бөлінетін тұлға
субсидируемые капиталовложения - жəр дем қаржы 
бөлінетін күрделі жұмсалым

субсидирующая орга низация - жəрдемқаржы бөлуші 
ұйым

субсидия - субсидия, жəрдемқаржы (мемлекет жер-
гі лік ті өкімет органдарына, заңды жəне жеке тұл-
ға лар ға немесе басқа мемлекеттерге мем ле кет тік 
бюджет есебінен беретін көбінесе ақшалай ны сан-
да ғы жəрдемқаржы)

субсидия бюджетная - бюджеттік жəрдем қар жы
субсидия в виде про центных выплат - па йыз дық 
төлем түріндегі жəрдемқаржы

субсидия государственная - мемлекеттік жəр дем-
қаржы

субсидия из бюджета Республики Казахстан - Қазақ-
стан Республикасының бюджетінен бөлінетін жəр-
дем қаржы

субсидия из-за границы - шетелден келетін жəрдем-
қар жы (шетел үкіметтерінен, ха лық ара лық валюта-
несие ұйымдарынан, бас қа да шетелдік донорлардан 
түсетін, қай та ру ға жатпайтын төлемдер) 

субсидия инвестиционная - инвестициялық жəрдем-
қаржы

субсидия косвенная - жанама жəрдемқаржы
субсидия местных органов власти - жергілік билік 
органының жəрдемқаржысы

субсидия на покрытие убытков - залалды өтеуге 
арнал ған жəрдемқаржы

субсидия процентной ставки - пайыздық мөлшер ле-
ме ні қаражаттандыру

субсидия прямая - тікелей жəрдемқаржы
субсидия целевая - мақсатты жəрдемқаржы 
субсидия финансовым учреждениям - қаржы мекеме-
леріне берілетін жəрдемқаржы

субстанция стоимости - құнның түп негізі

субститут - субститут (1. бірінші мұрагер əл де қа лай 
мұрагерлік құқығына кіріспеген жағ дай да өсиет на-
мада тағайындалған қосалқы мұрагер; 2. тұ ты ну-
шы ның көз алдында бірін-бірі алмастыратын та-
уар лар мен көрсетілетін қызметтер, сөйтіп олар-
дың біреуінің бағасының өзгеруі баламалы тауарға 
немесе көрсетілетін қызметке деген сұранымға 
əсерін тигізуі)

субститут денег - ақша субституты
субституция - субституция (1. бірінші мұ ра гер əлде қа-
лай мұрагерлік құқығына кі ріс пе ген жағдайда өсиет-
намада қосымша мұрагер тағайындау; 2. мем ле кет-
тер дің материалдық жауапкершілігі ны сан да ры ның 
бірі, реституцияның бір түрі)

субсчет - қосалқы шот, ішкі шот (жи нақ та ма лы шот 
пен талдамалы шот арасындағы қосалқы шот)

субсчет бухгалтерского учета - бухгалтерлік есептің 
қосалқы шоты

субсчет депо - депо қосалқы шот
субсчет корреспондентский - кор рес пон дент тік 
қосалқы шот, сəйкестендірмелі қосалқы шот

субсчет расчетный - қосалқы есеп айырысу шоттары
субсчет текущий - ағымдағы қосалқы шот
субсчета - қосалқы шоттар (бухгалтерлік есеп тің не-
ғұр лым ірі жəне ортақ талдамалы шоттары, кə сіп-
орын‚ фирма бө лім ше сі өзі нің негізгі шот та ры ның 
бөлігі‚ тар ма ғы ретінде ашатын, жинақтамалы 
шот тар дың деректеріне толықтыру ретінде қо ры-
тын ды лан ған көрсеткіштерді алу үшін қол да ны ла-
тын көмекші шоттар) 

субучастие - қосалқы қатысу (кредиттің немесе баға-
лы қағаздарға жазылыстың басқа қа ты су шы лар ға 
берілетін үлесі)

субчаптер “S” - субчаптер “S” (АҚШ-та 35 не одан 
аз акцияны иеленуші корпорацияға əріп тес ретінде 
салық салыну мүмкіндігінің берілуі) 

субчаптер “М” - субчаптер “М” (АҚШ-та жылжы-
майтын мүлік жөніндегі ин вес ти ция лық компания-
лар мен ин вес ти ция лық се  нім гер лердің пайыздарды, 
дивидендтерді, күр  делі пайданы акция иелеріне беру 
жолымен қос салық салудан құтылып кетуі)

субъект инвестиционной деятельности - ин вес ти ция-
лық қызмет субъектісі

субъект налога - салық субъектісі
субъект налогообложения (налогоплатель щик) - 
салық салу субъектісі (салық төлеуші)

субъект обложения - салық салу субъектісі
субъект права - құқық субъектісі
субъект, причинивший вред - зиян келтірген субъект
субъект регистра - тіркелім субъектісі
субъект управления - басқару субъектісі
субъект хозяйственной деятельности - шаруашылық 
қызмет субъектісі

субъект хозяйственный - шаруашылық субъектісі
субъект хозяйствующий - шаруашылық жүр гі зуші 
субъект

субъект экономический - экономикалық субъект
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субъект экономических отношений - экономикалық 
қатынастар субъектісі

субъективная двойная запись - субъективті қосарлы 
жазба 

субъекты “выжидания” - “аңысын аңду” субъектілері
субъекты бюджетного кредитования - бюджеттік 
несиелендіру субъектілері

субъекты малого бизнеса - шағын бизнес субъектілері 
субъекты финансового права - қаржы құқы ғы ның 
субъектілері

суб-эмитент - суб-эмитент, қосалқы эмитент (қарыз об-
лигацияларын шығаруға қатысушы банктердің бірі 
өз үлестемесінің бір бөлігін ресми түрде эмитент 
рөлін атқармайтын басқа банкке беруі)

суверен - суверен, егемен (жоғары билікті жүргізуші)
суверенизация - егеменді ету
суверенитет - егемендік (мемлекеттің өзі нің ішкі іс-
те рін де жəне сыртқы қа ты нас та рын да басқа мем-
лекеттерге толық тə уел сіз ді гі)

суверенитет валю ты - валюта егемендігі
суверенитет налоговый - салық егемендігі, салықтық 
егемендік

суверенитет потребителя - тұтынушы еге мен ді гі (тұ-
ты нушы сұраныстың ресурстарды бөлу сипатын 
айқындаудағы шешуші рөлін көрсететін термин)

суверенитет финансовый - қаржылық еге мен дік
суверенитет экономический - экономикалық еге-
мендік

суверенное государство - егеменді мемлекет
суверенность - егемендік 
суверенность экономическая - экономикалық еге-
мендік

суверенный - егеменді 
суверенный долговой своп - егеменді борыш керлік 
своп

суверенный заемщик - егеменді қарызгер
суверенный займ - егеменді қарыз, тəуелсіз қа рыз 

(шетел мемлекетіне, көбінесе дамушы елдің үкі ме ті-
не берілетін банк несиесі)

“суверенный” долговой своп - “егеменді” бо рыш 
айыр басы, “егеменді” борыштық айырбас

“суверенный” риск - “егеменді” тəуекел
суд - сот (мемлекеттің сот əділдігін жүзеге асырушы, 
өзінің атқарымдарын қылмысты істерді, аза мат-
тық, еңбек жəне басқа дауларды, əкімшілік жəне 
бас қа құқық бұ зу шы лық тар ды заңда белгіленген 
тəр  тіп  пен шешу нысанында орындаушы орган)

суд арбитражный - төрелік сот
суд гражданский - азаматтық сот 
суд по делам о банкротстве - банкроттық туралы істер 
жөніндегі сот

суд по делам о несо стоятельности - дəрмен сіздік ту-
ралы істер жөніндегі сот

суд третейский - аралық сот
суданский фунт - Судан фунты
судебная защита гражданских прав - аза мат тық құ-
қық тарды соттың қорғауы

судебная ипо тека - сот ипотекасы
судебно-бухгалтерская экспертиза - сот-бух гал терлік 
сараптамасы

судебно-бухгалтерский счет - сот-бух гал тер лік шоты
судебное взыскание задолженности - бе ре шек ті сот 
арқылы өндіріп алу

судебное дело о неплатеже - төлемнің тө лен беуі тура-
лы сот ісі

судебное дело об отказе от уплаты долга - бо рыштың 
төленбеуі туралы сот ісі

судебное постановление о возмещении убытка - 
залал дың орнын толтыру туралы сот қаулысы

судебное решение - сот шешімі
судебное реше ние о банкротстве - банкрот тық туралы 
сот шешімі

судебное решение о при знании банкротом - банкрот 
деп тану туралы сот шешімі

судебное решение о признании неплатежеспособ-
ным - төлем төлеуге қабілетсіз деп тану туралы сот 
шешімі

судебное решение о признании несостоятельным 
дол жником - дəрменсіз борышкер деп тану туралы 
сот шешімі

судебный исполнитель - сот орындаушысы
судебный исполнитель при рассмотрении дела в 
суде права справедливости - сотта əділеттілік құқы-
ғы ісін қарау кезіндегі сот орындаушысы

судебный приказ - сот бұйрығы
судебный приказ дол жнику об урегулировании 
долга - борышкерге борышты реттеу туралы сот 
бұйрығы

судебный приказ, за прещающий банку выплачи-
вать средства со счета одного клиента для пога-
шения последним долга другому клиенту - банктің 
бір клиенттің шотынан екінші клиентке борышын 
өтеу үшін қаражат төлеуіне тыйым салатын сот 
бұйрығы

судебный приказ о взыскании - өндіріп алу туралы 
сот бұйрығы

судебный приказ о восстановлении несостоятель-
ного должника в правах - дəрменсіз борышкердің 
құқығын қалпына келтіру туралы сот бұйрығы

судебный приказ о наложении ареста на имущество 
- мүлікке тыйым салу туралы сот бұйрығы

судебный приказ о выяснении правомерности пре-
тензий - кінəрат-талаптардың заңдылығын анықтау 
туралы сот бұйрығы

судебный приказ о передаче правового титула - 
құқықтық титулды табыстау туралы сот бұйрығы

“судебный” счет - “сот” шоты
судовой кредитный фонд - кеменің кредит қоры
судом (решением суда) - соттың (соттың ше ші мімен)
судопроизводство - сотта іс жүргізу, сот ісін жүргізу
судопроизводство по делу о банкротстве - бан крот-
тық туралы іс бойынша сот ісін жүр гі зу

“судьба” чека - чек “тағдыры” (чекті немесе шотты 
төлеу немесе төлемеу) 
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сужающийся рынок - тарылушы нарық
суждение аудитора - аудитордың пайымдамасы
сужение рынков - нарықтың тарылуы 
суживание на денежном рынке - ақша нары ғындағы 
тарылту

сукре - сукре (Эквадордың ақша өлшемі, 100 сента во-
ға тең)

cукцессия - сукцессия (құқықтағы‚ мұ ра ла ну дағы 
мирас қорлық)

сум узбекский - өзбек сомы (Өзбекстанның ақша 
өлшемі, 100 тийинге тең)

сумка вечерней кассы - кешкі касса қалтасы 
сумка для сдачи денег - ақша өткізетін қалта
сумка для сдачи денег в ночной банк-депозитарий - 
ақшаны түнгі депозитарий-бан кі ге өткізетін қалта

сумка инкассатора - инкассатор қалтасы
сумма - сома, қосынды (1. қандайда болсын шаманы 
қосу нəтижесі; 2. тауарлардың, ақшаның, фак тор-
лар дың, көрсеткіштердің жалпы саны, жиынтығы)

сумма аванса - аванс (алғытөлем) сомасы
сумма аккредитива - аккредитив сомасы
сумма акцептования - акцептеу сомасы 
сумма ассигнований - қаражаттандырма сомасы
сумма баланса - теңгерім сомасы (мүліктің жалпы 
құны)

сумма в 1 млн. фунтов стерлингов - 1 миллион стер-
линг фунт мөлшеріндегі сома (дилерлік мəмілелерде)

сумма в 1 млрд. - 1 миллиард мөлшеріндегі сома 
сумма в 5 долларов - 5 доллар мөлшеріндегі сома 
сумма в 5 фунтов стерлингов - 5 стерлинг фунт мөл-
ше ріндегі сома 

сумма в 10 долларов - 10 доллар мөлшеріндегі сома
сумма в 10 фунтов стерлингов - 10 стерлинг фунт 
мөл шеріндегі сома

сумма в долларах - доллар түріндегі сома
сумма в заявке на ценные бумаги - бағалы қағазға 
өтінімде көрсетілген сома

сумма в наличии - қолда бар сома
сумма в неизменных ценах - өзгермейтін баға түрін-
де гі сома

сумма в пути - жолда келе жатқан қаражат
сумма в страховании - сақтандырудағы сома
сумма в фунтах стерлин гов - стерлинг фунт түріндегі 
сома

сумма валовая - жалпы сома
сумма валового дохода - жалпы табыс сомасы
сумма валютной компенсации - валюталық өтемақы 
сомасы

сумма валюты - валюта сомасы
сумма вексе лей - вексельдер сомасы
сумма взыскания - өндіріп алу сомасы
сумма вклада - салым сомасы
сумма вклада во взаим ный инвестиционный фонд, 
дающая право на более льготные условия - ин вес-
ти ция лық өзара қарыз қо ры на салымның неғұрлым 
же ңілдікті шарт тар ға құқық беретін сомасы

сумма, внесенная в банк - банкіге салынған сома

сумма, внесен ная на счет - шотқа салынған сома
сумма, вносимая за выделенные ценные бумаги - 
бөлінген бағалы қағаздар үшін ен гі зі ле тін сома

сумма возмещаемая - өтелетін сома
сумма возмещения - өтеу сомасы, орнын толтыру со-
масы

сумма возмещения убытков - шығынды өтеу сомасы
сумма возмещенного ущерба за счет виновных лиц 
по материалам ревизий и проверки - тексеріс пен 
тексеру материалдары бойынша кінəлі адамдардың 
есебінен өтел ген зиянның сомасы

сумма вознаграждения - сыйақы сомасы
сумма выигрыша - ұтыс сомасы
сумма выплаты - төлеу сомасы
сумма выплаченная - төленген сома
сумма, выплачиваемая по страховому полису - сақ-
тандыру полисі бойынша төленетін сома

сумма, выпла чиваемая при конверсии займа - 
қарызхатты айырбастау кезінде тө ле не тін сома

сумма, выплачиваемая при наступлении срока - 
мерзім басталған кезде төленетін сома

сумма, выплачиваемая при расчете - есеп айырысу 
кезінде төленетін сома

сумма, выплачиваемая страховой компанией в слу-
чае досрочного аннулирования страхового полиса 
- сақтандыру полисі күшін мерзімінен бұрын жойған 
жағдайда сақтандыру компаниясы төлейтін сома 

сумма выручки в долларах - доллар түріндегі түсім 
сомасы

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 доку ментарного аккредитива - құжат та малық 
аккредитивтер 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, задолженная индоссантом - индоссант қарыз-
ға алған сома

сумма задолженности - берешек сомасы
сумма займа - қарыз сомасы
сумма заказа - тапсырыс сомасы
сумма запродаж - күнібұрын сату сомасы
сумма застрахованная - сақтандырылған сома
сумма затрат - шығын сомасы
сумма излишняя - артық сома
сумма, имеющаяся в распоряжении - қолда бар сома, 
иеліктегі сома 

сумма инкассированная - инкассоланған сома 
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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 которую новые долгосрочные бумаги пре-
вышают рефинансируемый заем - жаңа ұзақ мер-
зім ді қағаздар қайта қар жы лан ды рылатын қарыз дан 
асып түсетін сома

сумма на обмен - айырбастауға арналған сома
сумма на счете - шоттағы сома
сумма накапливаемая - қорланатын сома 
сумма накладных расходов, подлежащая возмеще-
нию - өтелуге тиісті үстеме шығыс сомасы

сумма наличная - қолма-қол ақша сомасы
сумма наличными - қолма-қол ақшалай бері летін 
сома

сумма налога - салық сомасы
сумма начисленная - есептелген сома
сумма начисленного износа - есептелген тозым со-
масы

сумма, не облагаемая налогом - салық салынбайтын 
сома

сумма невостребованная - талап етілмеген сома
сумма недоимки - бересі сомасы
сумма недоплаченная - толық төленбеген сома
сумма, необходи мая для выплаты дивиденда по 
привилегированным акциям - артықшылықты ак-
циялар бойынша дивиденд төлеу үшін қажет сома

сумма, необхо димая для обслуживания долга - 
борышқа қызмет көрсету үшін қажет сома

сумма, необходи мая для выплаты дивиденда по 
привилегированным акциям - ар тық шы лық ты ак-
циялар бойынша дивиденд тө леу үшін қажет 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, облагаемая налогом - салық салынатын сома
сумма облагаемой прибыли - салық салынатын пайда 
сомасы

сумма оборота (оборотная) - айналым сомасы
сумма оборота капи тала - капитал айналы мы  ның со-
масы

сумма обратного перевод ного векселя - кері аударма 
вексель сомасы

сумма общих издержек - жалпы шығын сомасы

сумма обязательств за вычетом текущих акти-
вов, делен ная на сумму поступлений - ағым дағы 
активтерді шегеріп тастағандағы мін деттемелердің 
түсім сомасына бөлінген сомасы 

сумма обязательств по сделкам на срок - мер  зімдік 
мəміле бойынша міндеттемелердің сомасы

сумма округленная - дөңгелектелген сома
сумма оприходованная - кіріске алынған сома
сумма основная - негізгі сома
сумма основного долга - борыш сомасы
сумма отклонения - ауытқу сомасы
сумма открытых позиций - ашық жай ға сым дар со-
масы (есепке алынбаған қолданыстағы мерзімді 
келісімшарттардың сомасы)

сумма, отнесенная на счет капиталовложений - 
күрделі жұмсалым шотына жат қы зыл ған сома

сумма отсроченного платежа - мерзімі ұзар тыл ған 
төлем сомасы

сумма пассива - пассив сомасы
сумма пени - өсімпұл сомасы
сумма пенсий - зейнетақы сомасы
сумма перевода - аударым сомасы
сумма, перечисляемая в резерв - сақтық қор ға ауда-
рылатын сома

сумма платежа - төлем сомасы
сумма платежа, равная остатку на счете - шоттағы 
қалдыққа тең төлем сомасы

сумма, по которой насту пил срок платежа - төлем 
мерзімі басталған сома

сумма по поручениям - тапсырмалар бойынша алына-
тын қаражат

сумма по социальному обеспечению - əлеу мет тік 
қамсыздандыру бойынша алынатын сома

сумма по социальному страхованию - əлеу мет тік 
сақтандыру бойынша алынатын сома

сумма, подвергаемая риску - тəуекелге (қа тер ге) 
ұшырайтын сома

сумма, подлежащая возмещению - өтелуге тиісті 
сома

сумма, подлежащая замене - ауыстырылуға тиіс сома
сумма, подлежащая погашению - өтелуге тиіс сома
сумма, подлежащая получению - алынуға тиісті сома
сумма, подлежащая уплате - төленуге тиісті сома
сумма, под лежащая уплате при наступлении срока - 
мерзімі басталған кезде төленуге тиіс сома

сумма подотчетная - есеп берілетін сома
сумма подписки - жазылыс сомасы
сумма покупки - сатып алу сомасы
сумма полученная - алынған сома
сумма, полученная наличными - қолма-қол ақшалай 
алынған сома

сумма полу ченных займов - алынған қа рыз дар со-
масы

сумма пособий - жəрдемақы сомасы
сумма поступлений - түсімдер сомасы
сумма потерь - ысырап сомасы, шығасы сомасы 
сумма претензии - кінəрат-талап сомасы
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сумма прибыли - пайда сомасы
сумма приобретения - сатып алу сомасы
сумма прироста - өсім сомасы
сумма причитающаяся - тиесілі сома
сумма, причитаю щаяся лицу по контокорренту - 
контокоррент бойынша тұлғаға есептелетін (тиесілі) 
сома

сумма продаж ценных бумаг без покрытия - өтемсіз 
бағалы қағаздардың сатылу сомасы

сумма просроченного обяза тельства - мер зі мі өткен 
міндеттеме сомасы

сумма просроченного платежа - мерзімі өт кен төлем 
сомасы

сумма процентов - пайыздар сомасы
сумма расходов - шығыс сомасы
сумма разме щенных займов - орна лас ты рыл ған 
қарызхаттар сомасы

сумма роялти - роялти сомасы
сумма резервированная - сақтық қорға алын ған сома
сумма резервных активов - сақтық қор актив те рінің 
сомасы

сумма рекламационная - кінəрат-талап сомасы
сумма ретратты - ретратта сомасы
сумма рефинансирова ния - қайта қаржы лан ды ру со-
масы

сумма роялти - роялти сомасы
сумма рынка - нарық сомасы
сумма с правом регрес са - кері талапқа құ қы лы сома
сумма сальдо - сальдо сомасы, қалдық сомасы, айырма 
сомасы

сумма сбережений - жинақ ақша сомасы 
сумма сделки - мəміле сомасы
сумма, снятая со счета - шоттан алынған сома
сумма сообщения - хабарлама сомасы
сумма согласованная - келісілген сома
сумма списанная - есептен шығарылған сома
сумма ссуды - несие сомасы
сумма страховая - сақтандыру 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, указанная в тексте документа - құжат 
мəтінінде көрсетілген сома

сумма, указанная на банкнотах - банкноттарда көрсе-
тілген сома

сумма, уплачиваемая за опцион - опцион үшін төле-
нетін сома

сумма финансирования - қаржыландыру сомасы
сумма чека - чек сомасы
сумма чистых инвестиций - таза инвестициялар со-
масы

сумма штрафа - айыппұл сомасы
сумма эмиссии - эмиссия сомасы
сумма эмиссии облигаций - облигация шыға ру сомасы
суммарная задолженность - жиынтық берешек

суммарная задолжен ность по кредиту - кредит бо-
йынша жиынтық берешек

суммарная опись - жиынтық тізімдеме
суммарная прибыль - жиынтық пайда
суммарная стоимость акти вов умершего до выпла-
ты долгов и налогов - қайтыс болған адам актив-
те рі нің борыштар мен салықтарды төлеуге дейінгі 
жиын тық құны

суммарные резервы - жиынтық сақтық қорлар
суммарный актив или пассив - жиынтық актив не-
месе пассив

суммарный годовой доход на вложенный капитал - 
салынған капиталға шаққандағы жыл дық жиынтық 
табыс

суммарный доход - жиынтық кіріс
суммарный капитал - жиынтық капитал, қо сын ды 
капитал

суммарный кредит, предоставленный фондовым 
брокером клиенту для покупки цен ных бумаг 
- ба ға лы қағаздарды сатып алу үшін клиентке қор 
брокері берген жиын тық кредит

суммарный объем кре дитов за вычетом гарантий и 
обеспечения, предоставленных заемщи кам одной 
страны - бір елдің қарызгерлеріне берілген ке піл дік-
тер мен қамтамасыз етулерді шегеріп таста ған да ғы 
кредиттердің жиынтық көлемі

суммарный резерв депозитных институтов за вы-
четом заим ствований депозитных институтов в 
Феде ральной резервной системе - Федералдық 
сақ тық қор жү йе сін де гі депозиттік институттардың 
өзара қа ры зын шегергенде қалған депозиттік инс ти-
тут  тар  дың жиынтық сақтық қоры

суммарный чистый капитал - жиынтық таза капитал
суммирование - жиынтықтау, қосындылау
суммирование нескольких приказов в одну сделку 
для исполне ния в торговом зале биржи - биржаның 
сауда құжырасында орын дау үшін бірнеше бұйрықты 
бір мə мі ле ге жиынтықтау 

суммированные чистые инвестиции - жиынтық тал-
ған таза инвестициялар

суммированный учет - жиынтықталған есеп
суммировать - жиынтықтау
суммирующий счет - жиынтықтаушы шот
суммирующий счет по счетам ностро - ностро шот-
тар бойынша жиынтықтаушы шот

суммы в неизмен ных ценах - өзгермейтін бағалар да-
ғы сома

сум мы, задолженные кредитным учреж де ниям - 
кредит мекемелеріне қарызға бе ріл ген сома

суммы кредитов к получению - алуға ұсы ныл ған 
кредиттердің сомасы

суммы, находящиеся в доверительном управлении - 
сенімгерлікпен басқарудағы сома

“суммы не сходятся” - “сомасы қабыспайды”, “со-
масы жуықтамайды”, “сомасы үй лес пей ді” (чектегі 
немесе вексельдегі сома үй лес пе ген де жазумен не 
цифрмен жазылатын жазу)
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суммы неинкассированные - инкас со лан ба ған сома
суммы, причитающиеся другим банкам - бас қа банк-
терге тиесілі сома

суммы, причитающиеся с бан ков - банктерден тие сі-
лі сома

супер смарт кард - супер смарт кард (кі рік тір ме лі ми-
кропроцессоры бар пластикалық несие немесе төлем 
карточкасы)

супервайзер - супервайзер (ағыл. байқаушы, байқау, 
бақылау: басқарушының өкілеттік беруімен сату 
жө нін де гі маман, бизнестің түрлі салаларындағы, 
мем ле кет тік ме ке ме лер де гі, ғылыми мекемелердегі 
əкім ші лік лауазым) 

супервизор - супервизор (аудитте байқаушы, қада ға-
лаушы)

супердивиденд - супердивиденд (үстеме пайда - 
акцио нерлердің арасында бөлінетін қо сым ша сома)

суперинтендантство - сырттай интенданттық 
(орталық банк, қаржы министрлігі жүйе сі не кір мей-
тін банк қадағалауының ықтимал тəуелсіз орган да-
ры ның бірі)

супернау-счет - супернау-шот (пайыздық тө лем дер 
нормасының жоғарғы шегі шек тел мей тін шот)

супернейтральность денег - ақшаның барынша 
бейтараптығы

суринамский гульден - Суринам гульдені
суррогаты денежные - ақша суррогаттары, жасанды 
ақша

суточная ссуда - тəуліктік несие
суточные в иностранной валюте - шетел валютасы-
мен есептелетін тəуліктік ақы

суточные деньги - тəуліктік ақша
суточный вексель - тəуліктік вексель
“сухая проводка” - “құрғақ өткізбе (банк тер бух гал-
тер лік өткізбелерді есептемеге өт кіз ген ге дейін 
оларды журналға элек трон дық өткізу бағдарламасы 
үшін пайдаланатын атау)

“сухой траст” - “құрғақ сенім қоры” (енжар сенім 
қоры)

существующая рыночная цена - қол да ным да ғы 
нарық тық баға

существующая ставка - қазіргі мөлшерлеме, қолда-
ным дағы мөлшерлеме

существующая тенденция - қазіргі үрдіс, қол да ным-
да ғы үрдіс

существующий рынок - қазіргі нарық
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 сбе режений - жинақ ақшаның 
қолданылу аясы

сфера социальная - əлеуметтік ая
сфера управления - басқару саласы, басқару аясы
сфера услуг - көрсетілетін қызметтер аясы, қызметтер 
көрсету аясы

сфера экономическая - экономикалық сала
схема - тəсім, сұлба, сызбанұсқа (1. жүйенің эле мент-
тері, олардың жалғасуы немесе олар дың арасындағы 
байланыстар көр се тіл ген сызба; 2. бірдеңенің ор-
тақ, басты бел гі ле рінің сипаттамасы, баяндалуы)

схема в виде треугольника динамики биржевых 
котировок - биржада баға белгілеу серпінінің үш бұ-
рыш түріндегі тəсімі

схема ваучерных платежей - ваучерлік төлем дердің 
тəсімі

схема вычисления - есептеп шығару тəсімі
схема движения заказов - тапсырыстар қоз ға лы сының 
тəсімі

схема должностных окладов - лауазымдық қызметақы 
тəсімі

схема информационная - ақпараттық тəсім
схема контроля за выполнением заказов - тапсы рыс-
тардың орындалуын бақылау тəсімі

схема креди тования - несиелендіру тəсімі (сұлбасы)
схема манипулирования чеками - чектермен айла-
шарғы жасау тəсімі

схема маркетингового исследования - марке тингілік 
зерттеу тəсімі

схема организации гарантирования депозитов - де-
позиттерге кепілдік беруді ұйым дас ты ру тəсімі 

схема пенсионная - зейнетақы тəсімі
схема Понзи - Понзи тəсімі (қаржыға байланысты 
айлакерлік тəсімдердің бірі)

схема поощрения акциями - акциялармен кө термелеу 
тəсімі 

схема принудительного сбережения - мəж бүр леме 
жинақ тəсімі

схема равномерных плате жей - тең мөлшерлі төлем-
дердің тəсімі

схема страхования депозитов - депозиттерді сақтан-
дыру тəсімі

схема структурная - құрылымдық тəсім
схема счетов - шоттар тəсімі
схема фи нансирования в соответствии с потребнос-
тями клиента - клиенттің қа жет ті лік те рі не сəйкес 
қаржыландыру тəсімі

схема финансовая - қаржы тəсімі
сходная рыночная цена - қолайлы нарықтық баға
сходный с чеком - чекпен үйлескен
сцепленный директорат - тізбектелген директорат 

(бір адам екі не одан да көп ком па ния ның директор-
лар кеңесінің мүшесі болатын жағдай)

сцепленный рынок - ілініспе нарық (ұсыныс пен баға-
ның сұранысы уақытша бірдей, яғни ілініскен бəсе ке-
лі нарық)

счет - шот, есеп, есепшот, шотесеп (1. сау да қаты нас-
та рын да - сатушы сатып алу шы ның атына жазған 
жəне тауар жет кі зі лі мін немесе көрсетілген қыз-
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мет ті, олар дың құнын куəландыратын тауар құ жа-
ты; 2. бухгалтерлік есепте - ақшалай қа ра жат тың 
əлдебір нақты бағыттағы қоз ға лы сын көрсететін 
бухгалтерлік есеп жаз ба ла ры ның жиынтығы; 
3. есеп айырысу, бірдеңенің есебі; 4. көрсетілген қыз-
мет тер немесе тауар үшін ашылатын шот; 5. қағаз 
ақша)

счет авансовый - аванстық шот, алғытөлемдік шот
счет автоматического перечисления средств - қара-
жат ты өздігінен аудару шоты

счет актива (активный) - актив шот
счет активно-пассивный - актив-пассив шот
счет акционерного капитала по привилегирован-
ным акциям - артықшылықты акциялар бойынша 
акцио  нерлік капитал шоты

счет аналитический - талдамалы шот
счет аналитического учета - талдамалы есеп шоты
счет андеррайтерский - андеррайтерлік шот 

(сақтандыру компаниясы жүргізетін 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 вы платы процентов - пайыз тө лен бей тін шот
счет безналичных расчетов - қолма-қол ақша сыз есеп 
айырысу шоты

счет безопасного хранения ценностей клиента в 
банке - клиенттің құндылықтарын банкте қауіпсіз 
сақ тау шоты

счет беспроцентный - пайызсыз шот
счет бестоварный - тауарсыз шот
счет бесчековый - чексіз шот, чегі жоқ шот
счет биржевого спеку лянта у брокера по сделкам с 
маржей - биржа алып-сатарының маржалы мə мі ле-
лер жөніндегі брокеріндегі шоты 

счет блокированный - оқшауландырылған шот‚ 
шектемелі шот

счет брокерский - делдалдық шот
счет бухгалтерский - бухгалтерлік шот
счет бухгалтерского учета - бухгалтерлік есеп шоты 

(біртекті шаруашылық операцияларды топтау 
жəне ағымдағы есебінің тəсілі)

счет бухгалтерского учета “Авансы выданные” - 
бухгалтерлік есептің “Берілген аванс” шоты

счет бухгалтерского учета “Амортизация нематери-
альных активов” - бухгалтерлік есеп тің “Бей ма те-
риал дық активтер то зым пұ лы” шоты

счет бухгалтерского учета “Арендные обязатель-
ства” - бухгалтерлік есептің “Жалгерлік мін дет те ме-
лер” шоты 

счет бухгалтерского учета “Арендные обязатель-
ства к поступлению” - бух гал тер лік есеп  тің “Түсуге 
əзір жалгерлік мін дет те ме лер” шоты

счет бухгалтерского учета “Брак в производстве” - 
бухгалтерлік есептің “Өндірістегі ақау” шоты

счет бухгалтерского учета “Валютный счет” - бух-
гал терлік есептің “Валюталық шот” шоты

счет бухгалтерского учета “Внутрихозяйственные 
расчеты” - бухгалтерлік есептің “Шаруашылық 
ішіндегі есеп айырысу” шоты

счет бухгалтерского учета “Вспомогательные про-
изводства” - бухгалтерлік есептің “Көмекші өн ді ріс-
тер” шоты

счет бухгалтерского учета “Выполненные этапы по 
незавершенным работам” - бух гал терлік есептің 
“Аяқталмаған жұ мыс тар бойынша орындалған кезең-
дер” шоты

счет бухгалтерского учета “Выпуск продукции (ра-
бот‚ услуг)” - бухгалтерлік есептің “Өнім шығару 
(жұмыстарды орындау‚ қыз мет тер көрсету)” шоты

счет бухгалтерского учета “Готовая продукция” - 
бухгалтерлік есептің “Дайын өнім” шоты 

счет бухгалтерского учета “Готовая продукция и 
товары” - бухгалтерлік есептің “Да йын өнім жəне 
тауарлар” шоты

счет бухгалтерского учета “Денежные документы” - 
бухгалтерлік есептің “Ақша құ жат та ры” шоты

счет бухгалтерского учета “Добавочный капитал” - 
бухгалтерлік есептің “Үстелме капитал” шоты

счет бухгалтерского учета “Долгосрочно арендуе-
мые основные средства” - бух гал тер лік есептің 
“Ұзақ мерзімді жалға бе рі ле тін негізгі құрал-жаб-
дық” шоты

счет бухгалтерского учета “Долгосрочные займы” - 
бухгалтерлік есептің “Ұзақ мерзімді қарыз” шоты

счет бухгалтерского учета “Долгосрочные кредиты 
банков” - бухгалтерлік есептің “Банктердің ұзақ 
мер зімді несиелері” шоты 

счет бухгалтерского учета “Долгосрочные кредиты 
банков для работников” - бухгалтерлік есептің 
“Банк тердің қыз мет кер лер үшін ұзақ мерзімді несие-
лері” шоты

счет бухгалтерского учета “Долгосрочные финансо-
вые вложения” - бухгалтерлік есеп  тің “Ұзақ мер зім-
ді қаржы жұмсалымы” шоты

счет бухгалтерского учета “Доходы будущих перио-
дов” - бухгалтерлік есептің “Болашақ кезеңге жат қы-
зы ла тын кіріс” шоты

счет бухгалтерского учета “Животные на выращи-
вании и откорме” - бухгалтерлік есептің “Бағудағы 
жəне бордақылаудағы мал” шоты

счет бухгалтерского учета “Заготовление и приоб-
ретение материалов” - бухгалтерлік есептің “Мате-
риал дарды дайындау жəне сатып алу” шоты

счет бухгалтерского учета “Издержки обращения” - 
бухгалтерлік есептің “Айналыс шығыны” шоты 

счет бухгалтерского учета “Издержки обращения на 
остаток товаров” - бухгалтерлік есептің “Тауар қал-
ды ғы на шаққандағы айналыс шығыны” шоты

счет бухгалтерского учета “Износ малоценных и 
быстроизнашивающихся предметов” - бух гал тер-
лік есептің “Арзан бағалы жəне тез тозғыш зат тар-
дың тозуы” шоты
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счет бухгалтерского учета “Износ основных 
средств” - бухгалтерлік есептің “Негізгі құрал-жаб-
дық тың тозуы” шоты

счет бухгалтерского учета “Использование заемных 
средств” - бухгалтерлік есептің “Қарыз қаражатын 
пайдалану” шоты

счет бухгалтерского учета “Использование прибы-
ли” - бухгалтерлік есептің “Пайданың пайдаланы-
луы” шоты

счет бухгалтерского учета “Капитальные вложе-
ния” - бухгалтерлік есептің “Күрделі қаржы жұм са-
лы мы” шоты

счет бухгалтерского учета “Капитальные вложения 
и авансы” - бухгалтерлік есептің “Күр де лі қаржы 
жұм са лымы жəне аванс” шоты

счет бухгалтерского учета “Касса” - бух гал тер лік 
есеп тің “Касса” шоты

счет бухгалтерского учета “Коммерческие расходы” 
- бухгалтерлік есептің “Ком мер ция лық шығыс” шоты

счет бухгалтерского учета “Краткосрочные заемные 
средства” и “Долгосрочные заемные средства” - 
бухгалтерлік есептің “Қысқа мерзімді қарыз қара жа-
ты” жəне “Ұзақ мерзімді қарыз қаражаты” шоты

счет бухгалтерского учета “Краткосрочные займы” 
- бухгалтерлік есептің “Қысқа мерзімді қарыз” шоты

счет бухгалтерского учета “Краткосрочные креди-
ты банков” - бухгалтерлік есептің “Банктердің қыс-
қа мерзімді кредиті” шоты

счет бухгалтерского учета “Краткосрочные, средне-
срочные, долгосрочные кредиты” - бухгалтерлік 
есеп тің “Қысқа мерзімді, орта мерзімді, ұзақ мерзім-
ді кредит” шоты

счет бухгалтерского учета “Краткофинансовые вло-
жения” - бухгалтерлік есептің “Қысқа мерзімді қар-
жы жұмсалымы” шоты

счет бухгалтерского учета “Малоценные и быстро-
изнашивающиеся предметы” - бухгалтерлік есеп-
тің “Арзан бағалы жəне тез тозғыш заттар” шоты

счет бухгалтерского учета “Материалы” - бухгал тер-
лік есептің “Материалдар” шоты

счет бухгалтерского учета “Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным ценностям” - бух-
гал тер лік есептің “Сатып алынған құндылықтар бо-
йынша қосылған құн салығы” шоты

счет бухгалтерского учета “Недостачи и потери от 
порчи” - бухгалтерлік есептің “Бү лі ну ден болған 
жетіс пеушілік пен ысырап” шоты

счет бухгалтерского учета “Незавершенное произ-
водство” - бухгалтерлік есептің “Аяқталмаған өн ді-
ріс” шоты

счет бухгалтерского учета “Некапитальные рабо-
ты” - бухгалтерлік есептің “Күрделі құрылысқа жат-
пайтын жұмыстар” шоты

счет бухгалтерского учета “Нематериальные акти-
вы” - “Бейматериалдық активтер” шоты

счет бухгалтерского учета “Нераспределенная при-
быль (непокрытый убыток)” - бух гал терлік есептің 
“Бөлінбеген пайда (өтел меген залал)” шоты

счет бухгалтерского учета “Оборудование к уста-
новке” - бухгалтерлік есептің “Орнатуға əзір жаб-
дық” шоты

счет бухгалтерского учета “Обслуживающие про-
изводства и хозяйства” - бухгалтерлік есептің 
“Қыз мет көрсетуші өндірістер мен шаруашылықтар” 
шоты

счет бухгалтерского учета “Общепроизводственные 
расходы” - бухгалтерлік есептің “Жалпы өндірістік 
шығыс” шоты

счет бухгалтерского учета “Общехозяйственные 
расходы” - бухгалтерлік есептің “Жалпы шаруа шы-
лық шығыс” шоты

счет бухгалтерского учета “Основное производство” 
- бухгалтерлік есептің “Негізгі өндіріс” шоты

счет бухгалтерского учета “Основные средства” - 
бухгалтерлік есептің “Негізгі құрал-жабдық” шоты

счет бухгалтерского учета “Отклонение в стоимости 
материалов” - бухгалтерлік есеп тің “Материалдар 
құнындағы ауытқу” шоты

счет бухгалтерского учета “Оценочные резервы” - 
бухгалтерлік есептің “Бағаланбалы сақтық қорлар” 
шоты

счет бухгалтерского учета “Переводы в пути” - бух-
гал тер лік есептің “Жолда келе жат қан аударымдар” 
шоты

счет бухгалтерского учета “Переоценка материаль-
ных ценностей” - бухгалтерлік есеп тің “Мате риал-
дық құндылықтарды қайта бағалау” шоты

счет бухгалтерского учета “Полуфабрикаты соб-
ственного производства” - бухгалтерлік есеп тің 
“Мен шік ті өндірістің дүмбіл зат та ры” шоты

счет бухгалтерского учета “Прибыли и убытки” - 
бухгалтерлік есептің “Пайда мен залал” шоты

счет бухгалтерского учета “Прибыль” - бух галтерлік 
есептің “Пайда” шоты

счет бухгалтерского учета “Производственные за-
пасы” - бухгалтерлік есептің “Өн ді ріс тік босалқы 
қорлар” шоты

счет бухгалтерского учета “Прочие денежные сред-
ства” - бухгалтерлік есептің “Бас қа дай ақшалай 
қара жат” шоты

счет бухгалтерского учета “Прочие счета в банках” 
- бухгалтерлік есептің “Банктердегі басқадай шот-
тар” шоты

счет бухгалтерского учета “Расходы будущих перио-
дов” - бухгалтерлік есептің “Бо ла шақ кезеңге жат қы-
зы ла тын шығыс” шоты

счет бухгалтерского учета “Расчетный счет” - бух-
гал тер лік есептің “Есеп айырысу” шоты

счет бухгалтерского учета “Расчеты за имущество” 
- бухгалтерлік есептің “Мүлік үшін есеп айырысу” 
шоты

счет бухгалтерского учета “Расчеты по авансам вы-
данным” - бухгалтерлік есептің “Бе ріл ген алғытөлем 
бойынша есеп айырысу” шоты
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счет бухгалтерского учета “Расчеты по авансам по-
лученным” - бухгалтерлік есеп тің “Алынған алғы тө-
лем бойынша есеп айырысу” шоты

счет бухгалтерского учета “Расчеты по внебюджет-
ным платежам” - бухгалтерлік есеп тің “Бюджеттен 
тыс төлемдер бойынша есеп айырысу” шоты

счет бухгалтерского учета “Расчеты по имуще-
ственному и личному страхованию” - бухгалтерлік 
есеп тің “Мүлікті жəне жеке басты сақтандыру бо-
йынша есеп айырысу” шоты

счет бухгалтерского учета “Расчеты по претензиям” 
- бухгалтерлік есептің “Кінарат-талаптар бойынша 
есеп айырысу” шоты

счет бухгалтерского учета “Расчеты по социаль-
ному страхованию и обеспечению” - бух гал тер лік 
есеп тің “Əлеуметтік сақ тан ды ру жəне қам сыз дан ды-
ру бойынша есеп айырысу” шоты

счет бухгалтерского учета “Расчеты с бюджетом” 
- бухгалтерлік есептің “Бюджетпен есеп айырысу” 
шоты

счет бухгалтерского учета “Расчеты с дебиторами 
за товары и услуги” - бухгалтерлік есеп тің “Тауар-
лар мен көрсетілетін қыз мет тер үшін дебиторлармен 
есеп айырысу” шоты

счет бухгалтерского учета “Расчеты с дочерними 
(зависимыми) предприятиями” - бухгалтерлік 
есеп тің “Еншілес (тəуелді) кəсіпорындармен есеп 
айырысу” шоты

счет бухгалтерского учета “Расчеты с персоналом 
по оплате труда” - бухгалтерлік есептің “Қыз мет кер-
лер мен еңбекақы бойынша есеп айырысу” шоты

счет бухгалтерского учета “Расчеты с персоналом 
по прочим операциям” - бух гал тер лік есептің “Қыз-
мет керлермен өзге операциялар бойынша есеп айы-
рысу” шоты

счет бухгалтерского учета “Расчеты с подотчетны-
ми лицами” - бухгалтерлік есептің “Есеп беретін 
тұл ғалармен есеп айырысу” шоты

счет бухгалтерского учета “Расчеты с покупателя-
ми и заказчиками” - бухгалтерлік есептің “Сатып 
алушылармен жəне тапсырыс берушілермен есеп 
айырысу” шоты

счет бухгалтерского учета “Расчеты с покупателями 
по полученным ими ссудам банков” - бухгалтерлік 
есеп тің “Қыз мет кер лер мен олардың банктерден ал-
ған несиесі бойынша есеп айырысу” шоты

счет бухгалтерского учета “Расчеты с поставщика-
ми и подрядчиками” - бух гал тер лік есептің “Жет-
кі зу ші лермен жəне мер ді гер лер мен есеп айырысу” 
шоты

счет бухгалтерского учета “Расчеты с разными де-
биторами и кредиторами” - бух гал тер лік есептің 
“Түр лі дебиторлармен жəне кредиторлармен есеп 
айырысу” шоты

счет бухгалтерского учета “Расчеты с участника-
ми” - бухгалтерлік есептің “Қа ты су шы лар мен есеп 
айырысу” шоты

счет бухгалтерского учета “Расчеты с учредите-
лями” - бухгалтерлік есептің “Құ рыл тай шылармен 
есеп айырысу” шоты

счет бухгалтерского учета “Реализация и прочее 
выбытие основных средств” - бух гал тер лік есептің 
“Негізгі құрал-жаб дық ты өт кі зу жəне оның өзгедей 
істен шығуы” шоты

счет бухгалтерского учета “Реализация продукции 
(работ‚ услуг)” - бухгалтерлік есептің “Өнімді өткізу 
(жұмыстарды орындау‚ қызметтер көрсету)” шоты

счет бухгалтерского учета “Реализация прочих ак-
тивов” - бухгалтерлік есептің “Өзге активтерді өткі-
зу” шоты

счет бухгалтерского учета “Резерв на покрытие 
предстоящих затрат и платежей” - бухгалтерлік 
есеп тің “Алдағы шығын мен төлемдерді өтеуге ар-
нал ған сақтық қор” шоты

счет бухгалтерского учета “Резервный капитал” - 
бухгалтерлік есептің “Сақтық қор капиталы” шоты

счет бухгалтерского учета “Резервы предстоящих 
расходов и платежей” - бух гал тер лік есептің “Ал да-
ғы шығыс пен төлемдердің сақтық қоры” шоты

счет бухгалтерского учета “Специальные счета в 
банках” - бухгалтерлік есептің “Банк тердегі арнаулы 
шоттар” шоты

счет бухгалтерского учета “Специальные фонды и 
целевое финансирование” - бух гал терлік есептің 
”Арнаулы қорлар жəне мақ сатты қаржыландыру” 
шоты

счет бухгалтерского учета “Товары” - бух гал терлік 
есептің “Тауарлар” шоты

счет бухгалтерского учета “Товары отгруженные” - 
бухгалтерлік есептің “Жө нел тіл ген тауарлар” шоты

счет бухгалтерского учета “Торговая наценка” - 
бух галтерлік есептің “Сауданың үстеме бағасы” 
шоты

счет бухгалтерского учета “Уставной капитал” - 
бух  галтерлік есептің “Жарғылық капитал” шоты

счет бухгалтерского учета “Финансирование капи-
тальных вложений” - бух гал тер лік есептің “Күрделі 
жұм салымды қар жы лан дыру” шоты

счет бухгалтерского учета “Целевые финансирова-
ние и поступления” - бухгалтерлік есеп тің “Мақ сат-
ты қаржыландыру мен тү сім дер” шоты

счет бюджетный - бюджеттік шот (бюджет қаража-
ты есебінен жүзеге асырылатын шығын бойынша 
операцияларды есепке алуда бірыңғай бюджеттік 
сыныпталым коды мен мемлекеттік мекемелер ко-
дын құ рам дас ты ра тын шот)

счет в банках на территории страны - ел аумағында 
орналасқан банктердегі шот 

счет в банке, все операции по которому отражаются 
в специальной именной книжке - банктегі барлық 
операция арнаулы есімді кітапшада көрсетілетін шот

счет в банке-корреспонденте - коррес пон дент-банк-
те гі шот
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счет в банке-корреспонденте за ру бежом - ше телдегі 
корреспондент-банктегі шот

счет в доверительном управ лении - се нім гер лік пен 
басқарудағы шот

счет в иностранной валюте - шетел валютасы түрін-
де гі шот

счет в мини стерстве финансов - қаржы министр лі гін-
дегі шот (Ұлыбритания)

счет в системе поч товых жиросчетов - пошта жиро-
шоттары жүйесіндегі шот

счет в специальных пра вах заимствования - арнау-
лы өзара қарыз құқықтарындағы шот

счет в федераль ном резервном банке - фе де рал дық 
сақтық қор банкіндегі шот (АҚШ)

счет в фунтах стерлингов - стерлинг фунт шоты
счет в Центральном банке - Орталық банк те гі шот 

(жекеше банктер, ком мер ция лық не индустриялық 
фирмалар ашатын шот)

счет валовых сбережений и инвестиций - жалпы 
жинақ ақша мен инвестициялар шоты 

счет валовых сбережений и инвестиций в системе 
национальных счетов - ұлттық шоттар жүйесіндегі 
жалпы жинақ ақша мен инвестициялар шоты 

счет валютного регулирования - валюталық реттеу 
шоты

счет валютный - валюталық шот
счет валюты - валюта шоты
счет, ведущийся в штаб-квартире брокерской фир-
мы - брокерлік фирманың штаб-пəтерінде жүр гі зі ле-
тін шот

счет векселей - вексельдер шоты
счет векселей к уплате - төлеуге ұсынылатын вексель-
дер шоты

счет вексельный - вексельдік шот
счет весовой - салмақ шоты, таразы шоты
счет вкладов до вос требования - талап етіл мелі са-
лымдар шоты

счет, владе лец которого не должен хранить мини-
мальный остаток - иеленушісі ең тө мен қалдықты 
сақ тау ға тиіс емес шот

счет владельца карточки - карточка иесінің шоты
счет внебалансовый - теңгерімнен тыс шот
счет внебюджетный - бюджеттен тыс шот
счет внегородских чеков, инкассируемых через фе-
деральные резервные банки - федералдық сақтық 
банктер арқылы инкассоланатын қаладан тыс чектер 
шоты 

счет внешний - сыртқы шот
счет внутрифирменный - фирма ішіндегі шот
счет востро - востро шот (шетелде жергілікті валю-
тамен жүргізілетін шот)

счет временный - уақытша шот 
счет вспомогательный - көмекші шот
счет вторичного распределения дохода - табысты 
қайталама бөлу шоты

счет второго порядка - екінші реттегі шот
счет выигрышей - ұтыстар шоты

счет выплат собственникам - меншік иелер іне төлем 
төлеу шоты

счет, выстав ленный в качестве залога - ке піл зат 
ретінде ұсынылған шот

счет главный - басты шот, бас шот
счет годовой - жылдық шот
счет государственного учреждения - мем ле кет тік ме-
кеме шоты

счет государственных доходов и расходов - мем ле кет-
тік кіріс пен шығыс шоты (ұлттық шоттар жүйесі)

счет групповой - топтық шот
счет движения валюты - валюта қоз ға лы сы ның шоты
счет движения запасов ценных бумаг - ба ға лы қағаз-
дар қорлары қозғалысының шоты

счет движения капитала - капитал қоз ға лы сы ның 
шоты

счет движения капи тальных средств - капитал қара-
жаты қозғалысының шоты

счет движения краткосрочного капитала - қысқа 
мерзімді капитал қозғалысының шоты

счет дебитора - дебитор шоты 
счет дебиторской задолженности - деби тор лық бере-
шек шоты, алашақ шоты

счет де визов - девиздер шоты
счет денежного рынка - ақша нарығының шоты
счет денежный - ақша шоты
счет денежных средств - ақшалай қаражат шоты
счет депо - депо шот (депозитарий бағалы қа ғаз дар-
ды депозитке сақтағысы келген иеле ну ші ге ашатын 
шот)

счет депо в доверительном управлении - се нім гер-
лік пен басқарудағы депо шот

счет депо владельца - иеленушінің депо шоты
счет депо депонента - депоненттің депо шоты
счет депо доверительного управляющего - сенім гер-
лік пен басқарушының депо шоты

счет депо места хранения - сақтау орнының депо 
шоты

счет депо зитного сертификата - депозиттік сертифи-
кат 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 дисбурсментский - дисбурсменттік шот (теңіз 
агенттігінің кеме иесіне ұсы на тын шоты, онда ке-
ме нің тоқтайтын порт қа ке луі не қатысты барлық 
шы ғын көр се ті ле ді)

счет дискреционный - дискрециялық шот (брокерден 
немесе басқа тұлғадан берілген сатып алу-сату жө -
нін де гі тапсырмалар шот иесінің алдын ала келі сі-
мін сіз қаражатынан төленетін шот)

счет для инвестици онных операций - инвестиция лық 
операцияларға арналған шот

счет до востребования - талап етілмелі шот
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счет доверительный - сенімгерлік шот
счет дополнительный - қосымша шот
счет долевой - үлестік шот
счет дополняющий - толықтырушы шот
счет допущения - ұйғарынды шот
счет дохода и продукта предпринимательского 
сектора - кəсіпкерлік сектордың кі рі сі мен өнімінің 
шоты (ұлттық шоттар жүйесінде)

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 доходов от капиталовложений - күрделі жұмса-
лым нан түсетін кіріс 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 есе бі, тасы мал-
ақы шоты (кеме иесі жүк жө нел ту ші ге кеме жалдау 
ақысының шамасын көр се тіп жазатын шоты)

счет забалансовый - теңгерімнен тысқары шот
счет заблокированный - оқшауландырылған шот
счет заверенный - расталған шот
счет заграничных операций - шетелдік операциялар 
шоты

счет заключительный при продаже недвижимости 
- жылжымайтын мүлікті сату ке зін де гі қорытынды 
шот

счет закрытый - жабық шот
счет замещения - ауыстырым шоты (Ха лық ара лық ва-
люта қоры шетел валютасын арнаулы өзара қарыз 
құқығына айырбастау үшін енгізеді)

счет замороженный - тоқтатылған шот (1. банк ісінде: 
борышқордың мүлкіне ты йым алынғанға дейін не ке-
піл зат сатып алынғанға дейін қор алынбайтын банк 
шоты; 2. инвестицияда: ережені бұзғаны үшін тəр-
тіп тік жолмен тыйым салынған дел дал дық шот)

счет замороженный или блокированный клиента у 
брокера - делдал тап сы рыс ке рі нің тоқтатылған не-
месе оқшауландырылған шоты

счет заработной платы (зарплаты) - жалақы шоты
счет зарегистрированного владельца ценных бумаг 

- бағалы қағаздардың тіркелген иеленушісінің шоты
счет зарегистрированного залогодержателя цен-
ных бумаг - бағалы қағаздардың тір кел ген кепілзат 
ұстаушысының шоты 

счет зарплаты - жалақы шоты
счет зарубеж ных операций - шетелдік операциялар 
шоты

счет застрахованного лица - сақтандырылған тұлға-
ның шоты

счет застрахованный - сақтандырылған шот
счет зафиксированный - тіркелген шот, тия нақ талған 
шот

счет заявок и распределения - өтінімдер мен үлес ті-
рім шоты

счет ЗЕД - ЗЕД шот (Англия Банкі мəмілені жеделде-
ту үшін мемлекеттік облигациялар на ры ғының ірі 
қатысушыларына ашатын шот) 

счет золотого сертифи ката - алтын сертификат шоты
счет издержек - шығын шоты
счет издержек по безнадежным долгам - үміт сіз бо-
рыш бойынша шығын шоты

счет излишков и недо стач - артық пен же тім сіздік 
шоты

счет имущества - мүлік шоты
счет имущественного менеджмента - мүлік менедж-
мен тінің шоты

счет инвестиро ванного капитала - инвес ти ция ланған 
капитал шоты

счет инвестированных ценных бумаг в балансе ком-
мерческого банка - ком мер ция лық банк тең ге рі мін-
де гі ин вес ти ция лан ған ба ғалы қағаздар шоты

счет инвестици онного фонда - ин вес ти ция лық қор 
шоты

счет инвестиционный - инвестициялық шот 
(инвестициялық қызмет жүргізуші бейрезидентке 
банкте ашылатын шот) 

счет инкассирования через федеральные ре зервные 
банки - федералдық сақтық қор банктері арқылы ин-
кассолау шоты

счет иностранных инвестиций - шетелдік инвести-
циялар шоты

счет исправленный - түзетілген шот
счет источников хозяйственных средств - ша  руа  шы -
лық құрал-жабдығы көздерінің шоты, ша руа шылық 
қаражаты көздерінің шоты

счет итоговый - қорытынды шот 
счет к оплате - төлеуге ұсынылатын шот
счет к оплате за авиаперевозку - əуе тасымалы үшін 
ақы төлеуге берілетін шот

счет к оплате накопленных платежей - жи нақ тал ған 
төлемдерді төлеуге ұсы ны ла тын шот

счет к опла те различных платежей - түрлі тө лем дер-
ді төлеуге ұсынылатын шот

счет к получению - алуға берілетін шот
счет Канцлера казначейства - Қазынашылық канц ле-
рі нің шоты

счет капитала - капитал шоты
счет капиталовложений - күрделі қаржы жұм салымы 
шоты

счет кассы (кассовый) - касса шоты 
счет кассы тра стового фонда - сенімгерлік қор касса-
сы ның шоты

счет клиента (клиентский) - клиент шоты
счет клиента у брокера с частично купленными, а 
частично взятыми взаймы ценными бумагами - 
клиент тің ішінара сатып алынған, ішінара қарызға 
алын ған бағалы қағаздары бар брокердегі шоты

счет клиринговый - клирингілік шот
счет комбинированный - құрамдастырылған шот
счет комиссионных выплат - комиссиялық төлемақы 
шоты
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счет комиссион ных платежей - комиссиялық төлем-
дер шоты

счет коммерческий - коммерциялық шот
счет компенсационный - өтемақылық шот
счет конечный - ақырғы шот
счет консолидированный - шоғырлан ды рыл ма шот 
счет консульский - консулдык шот
счет контокоррентный - контокорренттік шот, ағым-
да ғы шот (банктің клиентпен жасалатын барлық 
операциялары есептелетін бірыңғай 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, который ведется системой ТАЛИСМАН для 
каждого участника рынка - ТАЛИСМАН жүйесі 
нарықтың əрбір қатысушысы үшін жүргізетін шот

счет кредитный - несие шоты
счет кредитора - несиегердің шоты
счет кредитуемый - несие берілетін шот
счет купонных пла тежей - купондық төлем дер 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 (1. банктің өзінің корреспондент-
банктеріне ашатын шоты; 2. несие меке ме сі нің 
корреспондент-банкінде үшінші банктің кор рес пон-
дент тік шотына қатысты қолданылатын термин, 
ал корреспондент банктің осы несие мекемесінде 
ашылатын шоты “ностро” деп аталады)

счет лоро центрального банка в данном банке - 
орта лық банктің белгілі бір банктегі лоро шоты

счет маржевой - маржалық шот (биржада тап сы рыс-
кер дің белгілі бір кепілдікті сомасы болуы қажет 
шоты)

счет маржинальный - маржиналдық шот
счет межбалансовый - теңгерім аралық шот
счет металлический - металл шот
счет министерства финансов в Банке Англии - Ан-
глия банкіндегі қаржы минис тр лі гі нің шоты

счет мультивалютный - мультивалюталық шот
счет на выплату дивиденда - дивиденд тө леу ге арнал-
ған шот

счет на за купленные товары - көтере сатып алынған 
тауарларға арналған шот

счет, на который на ложен арест - тыйым са лын ған 
шот

счет, на который пере числяется заработная плата 
(зарплата) - жалақы аударылатын шот

счет на уплату налогов - салық төлеуге арнал ған шот
счет надбавок к курсу акций - акциялар ба ға мы на 
үстемелер шоты

счет накладных рас ходов - үстеме шығыс шоты
счет накопительный - қорланым шоты, қорланбалы 
шот, жинақтаушы шот (орталық банкте акциялар 
шығаратын коммерциялық банкіге ашылатын шот)

счет накопления - қорлану шоты, қорланым шоты 
счет накопленных процентов к оплате - тө леу ге 
ұсынылатын қорланған пайыздар шоты

счет накопленных процентов к получению - алуға 
ұсынылатын қорланған пайыздар шоты

счет наличный - қолма-қол ақша шоты
счет НАУ - НАУ шот (жинақ ақша шоты мен ағым да-
ғы шот арасында аралық жағдайда болатын шот-
тар дың түрі)

счет национальный - ұлттық шот
счет, не принадле жащий конкретному лицу - нақты 
тұлғаға тиесілі емес шот

счет невостребованных сумм при ликвидации ком-
пании - 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 ұс тау шы шоты
счет номинальный - атаулы шот 
счет ностро - ностро шот (несие мекемесінің кор рес-
пон дент-банктердегі өзара төлемдер көр се ті ле тін 
шоты)

счет ностро в федеральном резервном банке - 
Федералдық сақтық қор банкіндегі ностро шот

счет но стро валютного отдела - валюта бө лі мі нің но-
стро шоты

счет ностро данного банка в банках-корреспонден-
тах - белгілі бір банкінің корреспондент-банкілердегі 
ностро шоты

счет ностро данного банка в центральном банке - 
белгілі бір банкінің орталық банкідегі ностро шоты

счет нумерованный - нөмірленген шот
счет обезличенный - иесіз шот
счет облигаций - облигациялар шоты
счет обратного пере водного векселя - кері аударма 
вексель шоты

счет общий - жалпы шот, ортақ шот
счет обыкновенных акций в строительном обще-
стве - құрылыс банкіндегі кəдуілгі акциялар шоты 

счет обычный - кəдуілгі шот
счет обязательств - міндеттемелер шоты
счет одного биржевика у другого для проведения 
операций за счет клиентов первого - бір бир жа шы-
ның бірінші клиенттің есебінен операциялар жүргізу 
үшін екінші биржашыдағы шоты

счет омнибусный - омнибустық шот (бір дел дал дың 
екінші делдалдағы шоты, онда екі не одан көп адам-
дар дың мəмілелері бі рік ті ріл ген)

счет онкольный - онколдық шот, талап етіл ме лі шот 
(банкте бағалы қағаздар кепілдігімен ашылатын 
ағымдағы шот)
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счет опекуна - қамқоршы шоты
счет опе раций на открытом рынке Фе де раль  ной 
резервной системы - Фе де рал дық сақ тық қор жүйе-
сі нің ашық на ры ғын да ғы операциялар шоты

счет операций с капиталом - капиталмен жасалатын 
операциялар шоты

счет операционно-калькуляционный - опе ра циялық-
калькуляциялық шот

счет операционно-результативный - опе ра ция лық-
нəтижелі шот

счет оплаченный - төленген шот
счет основного ка питала - негізгі капитал шоты
счет основной - негізгі шот
счет особый - ерекше шот
счет, остаток средств на котором всегда должен рав-
няться оговоренной сумме - қаражаттың қалдығы 
əрқашан да уағдаласылған сомаға теңелуге тиіс шот

счет ответственного хранения чеков - чектерді 
жауап кершілікпен сақтау шоты

счет, открываемый частными банками, коммерче-
скими либо индустриальными фирмами. - жекеше 
банктер, коммерциялық не индустриялық фирмалар 
ашатын шот

счет открытый - ашық шот
счет, открытый без со ответствующей доку мен та ции 

- тиісті құжаттамасыз ашылған шот
счет, открытый роди телями несовершеннолетнему 
в бан ке или брокерской фирме - ата-ана кəмелетке 
толмаған балаға банкте немесе брокерлік фирмада 
ашқан шот

счет отчислений от прибыли - пайдадан аударым 
шоты

счет офици альных расчетов - ресми есеп айы рысу 
шоты 

счет офшорный - офшорлық шот
счет очищаемый - тазартылма шот
счет паевой - үлеспұлдық шот
счет пассива (пассивный) - пассив шоты
счет пенсионный - зейнетақы шоты
счет первичного распределения доходов - табысты 
алғашқы бөлу шоты

счет первого порядка - бірінші реттегі шот
счет переводный - аударым шоты, аударма шоты
счет переоценки - қайта бағалау шоты
счет переоценки валютных резервов - ва лю та лық 
сақтық қорды қайта бағалау шоты

счет перераспределения дохода в натуральной фор-
ме - заттай нысандағы табысты қай та бөлу шоты

счет переходящих сумм - өтпелі сома шоты
счет персональный - дербес шот
счет платежей в рас срочку - мəулеттік тө лем дер шоты
счет платежный - төлем шоты
счет по внешним расчетам - сыртқы есеп айы рысу 
шоты

счет по имуществу, отданному в доверительное 
управление - сенімгерлікпен басқаруға берілген 
мүлік шоты

счет по инкассо внего родских чеков - қа ла дан тыс 
чектердің инкассосы жөніндегі шот

счет, по которому допущен овердрафт - овер драф ты-
ға рұқсат етілген шот 

счет, по которому начисляются проценты - пайыздар 
есептелетін шот

счет, по ко торому начисляются сложные про центы - 
күрделі пайыздар есептелетін шот

счет, по которому не мо гут проводиться операции - 
операциялар жүргізуге болмайтын шот

счет, по которому предоставляется комплекс услуг - 
қызметтер көрсету кешені көрсетілетін шот

счет по операциям на открытом рынке - ашық на-
рық тағы операциялар жөніндегі шот (АҚШ-тың 
Федералдық сақтық қор жүйесіндегі)

счет по операциям на фондовой бирже - қор биржа-
сын дағы операциялар шоты

счет по управлению активами - активтерді басқару 
шоты

счет по управлению наличностью - қолма-қол ақша-
ны басқару шоты

счет по финансированию в стройбанке - құрылыс 
банкіндегі қаржыландыру шоты

счет “поглощающий” - “қылғымалы” шот, қосып ала-
тын шот, жұтушы шот

счет, подлежащий оплате - төленуге тиіс шот
счет, подле жащий рефинансированию - қайта қар-
жы ландырылуға тиіс шот

счет подотчетных сумм - есеп берілетін сомалар шоты
счет покойного - марқұмның шоты
счет покупателя - сатып алушы шоты
счет покупателя в магазине - сатып алушы ның дү-
кен дегі шоты

счет покупок - сатып алу шоты, сатып алын ған тауар-
лар шоты

счет поставщика - жеткізуші шоты
счет поступлений и платежей - түсімдер мен тө лем-
дер шоты

счет потоков - ағындар шоты
счет потребителей - тұтынушылар шоты (ұлт тық 
шоттар жүйесінде)

счет потребительского кредита - тұты ну шы лық кре-
дит шоты

счет предварительный - алдын ала есептесу шоты
счет предприятий - кəсіпорындар шоты (ұлт тық 
шоттар жүйесінде)

счет прибылей - пайда шоты
счет прибылей и убытков - пайда мен залал шоты 

(компанияның өткен есепті ке зең де гі барлық ақша-
лай түсімі мен шы ғы ны көр се тіл ген есептеме; 
жиын тық тең ге рім нің пайда мен залалды салысты-
ратын бөлігі)

счет прибылей и убыт ков компании - компа нияның 
пайда мен залал шоты

счет, принося щий процентный доход - па йыз дық та-
быс əкелуші шот

счет продаж - сату шоты
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счет проданных цен ных бумаг - сатылған ба ға лы 
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 - пайыз шоты 
счет процентный - пайыздық шот
счет “прочее” - “өзгедей” шот
счет развития - даму шоты
счет разницы - айырма шоты (мерзімдік биржа мүше-
сі клирингілік палатаға ашыл ған жайғасым кері 
операциямен есепке алын ған нан кейін жіберетін 
құжат)

счет распределительный - үлестірме шот, үлес тіру 
шоты, үлестірім шоты

счет расходов - шығыс шоты
счет расчетный - есеп айырысу шоты, есептесу шоты 

(кəсіпорынның, фирманың, ме ке ме нің банк те ақша 
қаражатын сақтауға, банк клиент те рі нің нұс қа уы-
мен есептесу, несие, кассалық опе ра ция лар дың бəрін 
жүргізуге арналған шоты)

счет расчетов между отделениями - бө лім ше лер 
арасындағы есеп айырысу шоты

счет расчетов с покупателями - сатып алушылармен 
есеп айырысу шоты

счет расчетов с поставщиками - жеткізу ші лер мен 
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
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 ав томатическим перечислением средств, не 
предусматривающий уплаты комис сионных за 
его перечисление - қа ра жат өзінен-өзі аударылатын, 
оның ау да рыл ға ны үшін комиссиялық алым төлеу 
көз  дел  мей тін шот

счет с бонусом при ежемесячных вкладах - ай сайын-
ғы салымдар кезіндегі бонусты шот

счет с дебетовым сальдо - дебет қалдықты шот
счет с ежедневным начис лением процентов - күн 
сайын пайыз есептелетін шот

счет с заместителями - орынбасарлары бар шот, орын 
ауыстырушылары бар шот

счет с кредитовым сальдо - кредит сальдолы шот

счет с маржей клиента у брокера - делдал тап сы рыс-
ке рі нің маржалы шоты

счет с налоговыми льготами - салық же ңіл дік те рі бар 
шот

счет с нулевым остатком - нөл қалдықты шот
счет с нулевым сальдо - нөлдік қалдығы бар шот
счет с обращающимся приказом об изъятии средств 

- қаражатты алу туралы бұйрық айналыста жүрген 
шот

счет с отсроченными налоговыми платежами - 
мерзімі ұзартылған салық төлемдерінің шоты

счет с плавающей процентной ставкой - пайыздық 
мөлшерлемесі құбылмалы шот

счет с постоянной фиксиро ванной суммой - сомасы 
тұрақты тиянақталған шот

счет с правом ре гресса - кері талап құқығы бар шот
счет с превышенным кредитным лимитом - кредит 
лимиті асып түскен шот

счет с уведомлением - хабарламалы шот
счет сбалансированный - теңдестірілген шот
счет сберегательный - жинақ ақша шоты
счет сбере жений для получения образования - білім 
алуға арналған жинақ ақша шоты

счет сбережений от домовладения - үй ие лі гі нен түс-
кен жинақ ақша шоты

счет сводный - жиынтықты шот
счет сертификатов специальных прав заимствова-
ния - арнаулы өзара қарыз құқығы сер ти фи кат та ры-
ның шоты

счет синтетический - жинақтамалы шот
счет синтетического учета - жинақтамалы есеп шоты
счет сложный - күрделі шот
счет со сберегательной книж кой - жинақ кітапшасы 
бар шот

счет со свободной выпи ской чеков - чектері еркін 
көшірілетін шот

счет со снятой суммой, превышающей остаток - 
қалдықтан асып түсетін сома алынатын шот

счет собирательно-распределительный - жи нақ тау-
үлестіру шоты

счет совместный - бірлескен шот
счет сомнительный - күмəнді шот
счет сомнительных дебиторов - күмəнді дебиторлар 
шоты

счет сопоставляющий - салғастырмалы шот
счет состояния покой ного - марқұм дəу ле ті нің шоты
счет социального обеспечения - əлеуметтік қам сыз-
дан ды ру шоты

счет социальный - əлеуметтік шот
счет спекулятивных сделок - алып-сатарлық мəміле 
шоты

счет срочных вкла дов - мерзімді салымдар шоты
счет ссуд (ссудный) - несиелер шоты
счет ста билизации валюты - валютаны тұ рақ тан дыру 
шоты

счет стабилизационный - тұрақтандыру шоты
счет стандартный - стандартты шот
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счет сумм к по лучению - алуға ұсынылатын сома 
шоты

счет сумм с отсроченным получением - алу мерзімі 
ұзартылған сома шоты

счет супер-нау - супер-нау шот (ақша на ры ғы ның де-
по зит тік шоты мен нау шоттың чектік па йыз дық 
шотының құрамасы)

счет Т - Т шот (əдетте банктің немесе фир ма ның 
банк тік (коммерциялық) операциясынан кейінгі өз ге-
ріс тер ді көрсету үшін пайдаланылатын оңай ла тыл-
ған теңгерімдік есеп)

счет текущий - ағымдағы шот
счет текущих операций - ағымдағы операциялар 
шоты

счет текущих операций платежного баланса - төлем 
теңгерімінің ағымдағы операциялары шоты

счет типа “И” (инвестиционный) - “И” тұрпатындағы 
(инвестициялық) шот (РФ аумағында инвестициялық 
қызмет жүргізу үшін бейрезиденттер ашатын банк 
шоты) 

счет типа “С” - “С” тұрпатындағы шот (бейрезидент 
заңды тұлғалар, соның ішінде РФ аумағында филиа-
лы немесе өкілдігі жоқ бейрезидент заңды тұл ға-
лар ға, бейрезидент жеке тұлғаларға, соның ішінде 
жеке кə сіп кер лер болып табылмайтын бейрезидент 
жеке тұлғаларға ашылатын банк шоты) 

счет типа “Т” (текущий) - “Т” тұрпатындағы (ағым-
да ғы) шот (бейрезиденттер экспорт-импорт опера-
цияларына қызмет көрсету жəне РФ-нда өкілдіктер 
мен филиалдар ұстау үшін ашатын банк шоты)

счет Т-образный - Т-кейіптес шот (екі жақты 
бухгалтерлік 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 управле ния активами - активтерді бас қа ру шоты
счет управления денежными ресурсами - ақша ре-
сурстарын басқару шоты

счет управле ния наличностью - қолма-қол ақшаны 
басқару шоты

счет управляемый - басқарылатын шот
счет условного депони рования - шартты депозиттеу 
шоты

счет условный - шартты шот
счет условных прав и обязательств - шартты 
құқықтар мен міндеттемелер шоты

счет уточняющий - нақтылаушы шот
счет участия в ка питале - капиталға қатысу шоты

счет учета акционерного капитала по обыкновен-
ным акциям - кəдуілгі акциялар бойынша акцио нер-
лік капитал есебінің шоты

счет фидуциарный - фидуциарлық шот (банк немесе 
сенімгерлік фирма сенімхатпен бас қа ра тын шот)

счет фиктивный - жалған шот
счет финансовый - қаржы шоты
счет финансовых операций с капиталом - ка пи тал-
мен жасалатын қаржы опе ра ция ла ры ның шоты

счет финансовых результатов - қаржы нəти желерінің 
шоты

счет фирмы - фирма шоты
счет фондовый - қор шоты
счет хозяйственных процессов - шаруа шы лық үде ріс-
тер 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 чего-либо или кого-либо - бірдеңенің немесе 
біреудің шоты

счет чековый - чек шоты
счет шейр драфт - “шейр драфт” шоты (несие одағына 
салым, оған чек жазылады жəне салымшыларға пай-
да əкеледі)

счета автоматического перечисления средств - қа-
ра жат ты өздігінен аудару шоттары (па йыз əке ле тін 
жинақ шоттарынан ақ  ша  лай қорларды чек де по-
зит те рі не өз ді гі нен ау  да ру ға мүмкіндік беретін де-
позиттер түрі)

счета акционеров - акционерлер шоты
счета банков - банктердің шоттары (банк тер дің орта-
лық банкте ор на лас ты рыл ған жəне олардың бір-
бірімен есеп айырысу үшін пайдаланылатын шот-
тары)

счета в банках - банктердегі шоттар
счета дебиторов - дебиторлардың шоттары
“счета и векселя к получению” - “алуға бері летін 
шоттар мен вексельдер”

“счета изъятия” - “өндіріп алу шоттары”
счета к оплате - төлеуге ұсынылатын шоттар
счета к получению - алуға ұсынылатын шоттар
счета клиентские - клиент шоттары
счета контрарные - контрарлық шоттар
счета на сберегательных книжках - сақтандыру 
кітапшаларындағы шоттар

счета НАУ в Но вой Англии - Жаңа Англия дағы НАУ 
шоттар

счета НАУ в Нью-Йорке - Нью-Йорктегі НАУ шоттар
счета национального дохода - ұлттық табыс шоттары 

(макроэкономикалық шоттардың толық жиыны)
счета национальные - ұлттық шоттар
счета ностро у банков-корреспондентов - коррес пон-
дент-банктердегі ностро шоттар
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счета “плати по мере доступа” - “қол жеткізілуіне қа-
рай төле” шоттары

счета правительственные - үкіметтік шоттар
счета расчетных тратт - есеп айырысу трат та ла ры-
ның шоттары (несие одақ та ры ның банктердегі чек 
депозиттеріне өте ұқсас пассивтері)

счета с автоматической “очисткой” - өз ді гі нен “та-
зартылатын” шоттар (банк клиент пен келісе оты-
рып талап етілмелі жай шоттан кез келген артық 
ақшаны па йыз дық табыс əкелетін шоттарға ауда-
ратын шоттар)

счета с выпиской состояния сберегательного вклада 
- жинақ ақша салымының жай-күйінен үзінді кө шір-
ме жазылған шоттар

счета с переливом средств - қаражат қайта құйылатын 
шоттар

счета управляющего агентства - басқарушы агент тік-
тің шоттары

счета фондов - қорлардың шоттары
счета холдинговой компании и ее филиалов - хол-
дин гі лік компания мен оның филиал да ры ның шот-
тары

счета “экстро” - “экстро” шоттары (банк өзі нің корре-
спондент банктеріне ашатын, өзі нің тапсырмасы 
бойынша алынатын немесе берілетін барлық сома 
жазылатын шот)

счет-контр - шот-контр (теңгеруші шот)
счет-меморандум - меморандум-шот
счет-накладная на отправку груза самолетом - жүк-
тің самолетпен жөнелтілгені жө нін де гі жүк құ жат-
шот

счетная единица - есептеу өлшемі, есептеу бірлігі 
(1. ақшаның операциялардың құнын калькуляциялау 
жəне шотты жүргізу мүм кін ді гін көрсететін ат-
қа ры мы; 2. елдің стандарттық ақша өлшемі; 3. тек 
есеп айы рысу үшін ғана пайдаланылатын жасанды 
түр де енгізілген валюта)

счетная комиссия - есеп комиссиясы, са нақ комиссия-
сы (акционерлердің жалпы жи на лы сы ның органы, 
оған қоғам əкім ші лі гі нің өкілдері кіреді)

счетная машина - есептеу машинасы 
счетная палата - санақ палатасы, есеп палатасы 

(бірқатар елдерде қаржы бақылауын жүзеге асыра-
тын жоғары орган)

счетная проверка отчетов и балансов - есептемелер 
мен теңгерімдер шотын тексеру

счетно-денежные автоматы - ақша санауыш авто-
маттар

счетно-денежные машины - ақша санауыш маши-
налар

счетно-клавишные машины - клавишті-есептеуіш 
машиналар, пернелі-есептеуіш машиналар

счетно-перпорационные машины - перпо ра ция лы-
есептеуіш машиналар

счетные деньги - шот ақшасы, есеп ақша, есептік 
ақша

счетные книги - шот кітаптары

счетные символические деньги - шоттың симво ли ка-
лық ақшасы

счетный анализ - сандық талдау, есептік талдау 
Счетный комитет по контролю за исполнением ре-
спубликанского бюджета - Рес пуб ли ка лық бюд жет-
тің атқарылуын бақылау жө нін де гі есеп комитеті

счетный период - есеп кезеңі (жаңа қаржы жылына 
енбейтін кезең)

счетный план - сандық жоспар, шот жоспары, есептік 
жоспар

счетный работник - есеп қызметкері
счетный суд - есеп соты (бірқатар елдерде мем ле кет-
тік қаржы бақылауын жүргізетін арнаулы сот ор-
ган да ры ның атауы)

счетный участок - санақ телімі
счетовод - есепші, есеп жүргізуші, санақшы
счетовод-контролер - бақылаушы-есепші
счетовод по выписке ваучер-чеков и учету возвра-
щенных ваучер-чеков - ваучер-чектер жазу жəне 
қайтарылған ваучер-чектерді есепке алу жөніндегі 
есепші

счетовод по выписке платежных распоряжений 
банку и учету погашенных ваучер-чеков - банкіге 
төлем өкімін жазу жəне өтелген ваучер-чектерді жазу 
жөніндегі есепші

счетоводство - есепшілік (бухгалтерлік іс, шоттарды 
жүргізу)

счет-платежное поручение - шот-төлем тапсырмасы
счет-платежное требование - шот-төлем талабы 

(шот-фактура мен төлем талабы ұш тас ты ры ла-
тын төлем құжаты)

счет-подтверждение - қуаттама-шот
счет-проформа - проформа-шот (сатушы шарт та-
лаптарына сəйкес сатып алушыға алдын ала жі бе-
ре тін шот)

счет-спецификация - айрықшаланба шот, тізбек-шот
счет-фактура - шот-фактура, жүкқұжат (1. сауда мə-
мі ле сі ресімделген құжат; 2. сатып алушыға жі бе-
ріл ген жүкқұжат; 3. тауарды сатушы жазатын, 
тауардың сатып алынғанын жəне оны мен шік те ну 
құ қы ғы ның сатып алушыға көшкенін куə лан ды ра-
тын құжат)

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 (чек төлемдері мен басқа да қар-
жы операцияларын жүргізуге арналған ағымдағы 
банк шоты)

счетчик - есепші, шоткер; есептеуіш, санауыш
счетчик купюр - ақша есептеуіш
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счетчик монет - мəнет есептеуіш, шақа есептеуіш‚ 
тиын есептеуіш

счетчик статистический - статистикалық есептеуіш
счеты - есепшот
считание - есептеу, санау
считывание - оқылым (биржада бағасы белгіленетін 
акцияларды оқу үдерісі)

сэтлемент - сэтлемент (биржа операциясы бойынша 
есеп айырысу)

“сюрприз” - “тосын жайт”, “сыйлық” (жаргон сөз: 
мəміленің нарықтық тар тым ды лы ғын арттыру 
мақсатында шығарылғаннан кейінгі құны көтеріңкі 
облигация)

табель отчетности - есеп-қисап тізімдігі
табельный учет - табельдік есеп, тізімдік есеп (əрбір 
қызметкердің жұмыс уақытының есебі)

“таблетка отравленная” - “улы түймедəрі” (сатып 
алушы компания акциясына жұтыла қалған жағ-
дай да айырбасталатын бағалы қағаздар эмиссиясы, 
яғни сатып алушы компания сатып алуға тиіс ба ға-
лы қағаздар)

таблица - кесте (жолдар мен бағаналарға бө лі ніп, рет-
телген жүйемен берілген мə лі мет тер, деректер)

таблица амортизационных отчислений - амор ти за ция-
лық аударым кестесі, то зым пұл дық аударым кес те сі

таблица анкетная - сауалнамалық кесте
таблица балансовая - теңгерімдік кесте
таблица биржевых курсов - биржа ба ғам да ры ның 
кестесі

таблица взаимных паритетов валют - ва лю та лар дың 
өзара бара-барлығының кестесі

таблица “возраста” задолженностей - бе ре шек тің 
“ұзақтық” кестесі

таблица выигрышей - ұтыстар кестесі
таблица данных - деректер кестесі
таблица дисконтирования - дисконттау кестесі
таблица дисконтированной стоимости - дисконт тал-
ған құн кестесі

таблица для вычисления процентов - пайыз есептеу 
кестесі

таблица заказов - тапсырыстар кестесі
таблица затрат - шығын кестесі
таблица затрат и результатов - шығын мен нəтижелер 
кестесі

таблица “затраты - выпуск” - “шығын - шы ғарылым” 
кестесі 

таблица исчисления процентов - пайыз есептеу 
кестесі

таблица капитала - капитал кестесі
таблица курсов (курсовая) - бағамдар 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 ба ға мы ның 
кестесі

Т
таблица переводная - аударым кестесі
таблица пересчета - қайта есептеу кестесі
таблица платежного баланса - төлем тең ге рі мі нің 
кестесі

табли ца погашаемых облигаций - өтелетін облига-
циялар 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 расчетная - есептесу кестесі
таблица результатов проверки - тексеру нə ти желе рі-
нің кестесі

таблица ресурсов и их использования - ресурстар 
жəне оларды пайдалану кестесі

таблица решений - шешімдер кестесі
таблица сводная - жиынтық кесте
таблица справочная - анықтамалық кесте
таблица спроса и предложений - сұраныстар мен 
ұсыныстар кестесі

таблица сравнительная - салыстырмалы кесте
таблица ставок заработной платы - жалақы мөл шер-
ле мелерінің кестесі

таблица статистическая - статистикалық кесте
таблица тарифных ставок - тарифтік мөл шер леме 
кестесі

таблица текущего учета - ағымдағы есепке алу 
кестесі

таблица тиражей выигрышей по государственным 
займам - мемлекеттік қа рыз хат тар бойынша ұтыс 
таралымының кестесі

таблица тиражей выигрышей по денежно-вещевым 
лотереям - ақшалай-заттай лотерея бойынша ұтыс 
таралымының кестесі

таблица фактурированная - фактураланған кесте
таблица финансирования - қаржыландыру кестесі
таблица финансовых операций - қаржылық опера-
циялар кестесі

таблица функций - атқарымдар кестесі
таблица цен - баға кестесі
таблицы годового прироста инвестиций - инвести-
ция лар дың жылдық өсімінің кестесі
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таблицы дисконтирования - дисконттау кестесі
таблицы текущей стоимости - ағымдағы құн кесте-
лері (дисконт мерзімі мен мөл шер ле ме сі бойынша)

таблично-автоматизированная форма бухгалтерско-
го учета - бухгалтерлік есептің кестелік авто мат тан-
ды рыл ған нысаны

таблично-перфокарточная форма бухгалтерского 
учета - бухгалтерлік есептің кестелік-перфо кар точ-
ка лық нысаны

табло информационное - ақпараттық табло
табло цифровое - цифрлық табло
табуляграмма - табуляграмма (шешілетін есептің 
нəтижесі табуляторда не электронды цифрлық 
есептеу машинасының көп разрядты басып шығару 
құрылғысында жазылған есеп беру құжаты)

табулятор - табулятор (1. сандық жəне əріптік ақ па-
рат ты автоматты түрде өңдеуге жəне есептеу 
нəтижелерін табуляграммаға беруге арналған есеп-
теу машинасы; 2. компью тердің клавиатурасындағы 
курсорды адымның тұрақты санына ауыстырып 
қоятын клавиша)

таиландский бат - Таиланд баты
тайваньский доллар - Тайвань доллары
тайминг - тайминг (биржада: акцияларды сату мен 
сатып алу үшін ең қолайлы сəт; ту рис тік бизнесте: 
жылжымайтын мү лік ті бірлесіп иелену)

таймрайт - таймрайт (акцияларды сатып алу немесе 
сату үшін ең қолайлы сəт)

тайна банковская - банк құпиясы (1. клиенттер шот-
та ры ның жай-күйі, жүргізілген операциялар туралы 
жариялауға жатпайтын мəліметтер; 2. ком мер ция-
лық құ пия ның бір түрі)

тайна банковских вкладов - банк са лым да ры ның 
құпиясы

тайна банковских опе раций - банк опе ра ция ла рының 
құпиясы

тайна вкладов - салым құпиясы (са лым шы лар ға беріл-
ген құқықтардың бірі)

тайна государственная - мемлекеттік құпия
тайна капиталовложений - күрделі қаржы жұмса лы-
мы ның құпиясы

тайна профессиональная - кəсіптік құпия
тайна сведений - мəліметтер құпиясы
тайна служебная - қызметтік құпия
тайна страхования - сақтандыру құпиясы
тайна финансовая - қаржы құпиясы (бух гал тер лік 
жəне қаржы құжаттарының құ пия сы)

тайная уступка в цене - бағадағы құпия же ңілдік
тайник - құпиян, құпия қойғы, құпия затқойғы
тайное соглашение - құпия келісім
тайные торги - құпия сауда-саттық (алдын ала хабар-
ламай өткізілетін, сатып алу шы лар дың қолы жете 
бер мейтін сауда-саттық)

тайный резерв - құпия сақтық қор
тайный сговор - құпия сөз байласу (ха лық ара лық сау-
дада арамзалық бəсеке ны сан да ры ның бірі: жабық 
сауда-саттыққа қа ты су шы лар арасында жасалады 

жəне на рық тар ды бөлісу, баға белгілеу туралы бей-
рес ми түрде келіседі)

така - така (Бангладештің ұлттық ақша өлше мі, 
100 пайсқа тең)

“также известный как...” - “сондай-ақ ... ретінде де 
мəлім” (мыс., Джон Доэ Дж. Доэ ретінде де мəлім)

такса - такса, кесімді баға, бағалама (тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің дəл бел гі лен ген 
бағалығы)

таксатор - таксалаушы, баға кесуші, ба ға лау шы 
(1. бағалаушы, баға қоюшы маман; 2. са лық агенті)

таксационный показатель - таксалық көрсеткіш
таксация - таксалау, баға кесу, баға қою, мөл шер леу 

(такса белгілеу, баға қою, яғни та уар дың бағасын, 
бағалықты, қызмет көр се ту, еңбек шығыны та риф-
те рін белгілеу)

таксировка - таксалау, бағалау (жүкті тасымалдау 
үшін тарифтерге сəйкес ақы жəне қосымша алым-
дар есептеу)

таксировка документов - құжаттарды таксалау 
(құжаттарда заттай шамада тір кел ген опе ра ция-
лар дың ақшалай бағасын анықтау) 

тактика - тактика (1. қоғамдық жəне саяси күрестің 
құралы мен əдіс-тəсілдері; 2. қандайда болсын мақ-
сат қа жетудің əдіс-тəсілдері; 3. қысқа мерзімді қы-
лық, ағымдағы жағдайды басшылыққа ала отырып 
біршама қысқа мерзімге есептелген іс-қимылдар 
желісі)

тактика выжженной земли - өртенген жер тактика-
сы (жұтылғысы келмейтін, сон дық тан өзінің шын 
теңгерімі мен табысын жа сы ру ға тырысатын ком-
пания қол да на тын айла-əрекеттің шектен шық қан 
нысаны) 

тактика лицензирования - лицензиялау тактикасы
тактика маркетинга - маркетинг тактикасы 

(экономикалық субъектінің əрбір нарықтағы жəне 
əрбір тауар бойынша межелі уақыт аралығындағы 
мақсаттарын əзірлеп, іске асыру)

тактика переговоров - келіссөз тактикасы (келіссөз 
жүргізудің күні бұрын əзірленген дəйектілігі, қо йыл-
ған мақсатқа: бағаны келісуге, шартқа қол қоюға, 
талаптарды қанағаттандыруға бағытталған 
негізді дəлелдемелерді баяндау)

тактика проталкивания решений - шешім дерді 
тықпалап өткізу тактикасы

тактика управления бизнесом - бизнесті басқару так-
тикасы

тактика экономическая - экономикалық тактика 
(қысқа мерзімді экономикалық қылық, ағымдағы 
жағ дай ға орай біршама қысқа мерзімді кезеңге 
арнал ған іс-қимылдар желісі) 

тактическая линия банка - банктің так ти ка лық желісі
тактическая цель - тактикалық мақсат
тактические решения - тактикалық ше шім дер (қысқа 
мерзімді мақсаттарға, ай та  лық, бюджеттің ат-
қа ры луына немесе ағым да ғы жылдың жоспарларын 
орын дауға не гіз дел ген шешімдер)
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тала - тала (Батыс Самаоның ақша өлшемі, 100 сенеге 
тең)

талер - талер (ХV ғасырдың аяғы - ХVІ ға сыр дың ба-
сында Германияда шекілген ірі күміс шақа)

талон - талон (1. чектің, түбіртектің, қол хат тың чек 
кітапшасына сай келетін тү бір ше гі; 2. бір нəр се ні 
алуға, бір жерге кіруге берілген құқықты куə лан ды-
ра тын бақылау құжатының түрі)

талон закрепительный - бекіту талоны
талон зачетный - есепке алу талоны
талон коррекции - түзетпе талон
талон открепительный - тіркеуден шығару талоны
талон прикрепительный - тіркеу талоны 
талоны чека - чек талондары
тамбала - тамбала (Малавидің ұсақ мəнеті)
тамга - тамға (б.з. І ғасырында мыстан шебер өр нек-
те ліп шекілген мəнет. Ежелгі Шы ғыс тың барлық 
аймағында қолданыста болған)

таможенная граница - кеден шекарасы, кедендік 
шекара (бірыңғай кеден заңнамасы қолданылатын 
жəне сыртқы сауданың бір ың ғай статистикалық 
есебі жүргізілетін ау мақ шекарасы; тауар алып өту 
кеден мағ лұм дамасын толтыруды, кеден бажын тө-
леу ді талап ететін аумақ шекарасы)

таможенная декларация - кеден мағ лұм да ма сы, 
кедендік мағлұмдама (декларанттың кеден шекара-
сы арқылы өткізілетін тауар жəне көлік құралдары 
туралы белгіленген пішін бойынша дəл мəліметтерді 
мəлімдеуі)

таможенная зона - кеден аймағы
таможенная инфраструктура - кеден ин фра құ ры лы мы
таможенная конвенция - кеден келісімшарты 

(келісімшартқа қосылушы елдердің кедендік режим 
қағидатын, кеден бақылауын жүзеге асырудың жəне 
кеден бажын алудың ортақ ережелерін белгілейтін 
халықаралық шарт)

таможенная оценка - кедендік бағалау
таможенная очистка - кеден тазартпасы, ке ден дік та-
зарту (1. тауарлар мен көлік құ рал да рын елдің ке ден-
дік шекарасынан алып өтумен байланысты туын-
дайтын қа жет ті ресімдер кешенін орындау рəсімі: 
ке ден дік ресімдеу, кеден төлемдерін төлеу; 2. ке ден-
нің тауарды əкелуге немесе əкетуге рұқсат беруі)

таможенная пошлина - кеден бажы
таможенная свободная зона - кедендік еркін аймақ, 
еркін кедендік аймақ

таможенная система - кеден жүйесі
таможенная служба - кеден қызметі
таможенная стоимость - кеден құны
таможенная территория - кеден аумағы (мемлекеттің 
кеден ісі жөнінде айрықша құзыреті бар геогра фия-
лық аумақ)

таможенная фактура - кеден фактурасы (ком мер ция-
лық фактураға тіркелетін, импортшы елдің кеден-
дік өкіметіне тапсырылатын арнаулы шот)

таможенно-валютное правило - кеден-валю та лық 
ереже 

таможенно-валютное предписание - кеден-валюта-
лық өкім

таможенное дело - кеден ісі (экономикалық мүд де-
лерді, егемендікті, қауіпсіздікті қор ғау: тауарлар 
мен көлік құралдарын кеден шекарасынан алып өту 
тəртібі мен шарттары, кеден төлемдері мен са лық-
та рын өн ді ріп алу, кеден ресімдеуі, кеден бақылауы, 
кеден органдарының басқа да ұйымдық-құ қық тық 
қызметі)

таможенные доходы - кеден кірісі
таможенные льготы - кеден жеңілдіктері (кейбір мем-
лекеттерге, заңды жəне жеке тұлғаларға берілетін 
кеден бажы мен шектеулерді төмендету немесе 
алып тастау түрінде берілетін артықшылықтар)

таможенные льготы иностранным лицам - шетелдік 
тұлғаларға кеден жеңілдіктері

таможенные налоги - кеден салықтары
таможенные платежи - кеден төлемдері (кеден орган-
дары белгіленген тəртіппен өндіріп алатын кедендік 
баж, салық, төлем, кеден алымы түрлері)

таможенные процедуры - кеден рəсімдері (тауарлар 
мен мүліктерді алып өту тəр ті бі нің сақ та луын ба-
қы лау; заттарды тексермелеу; кеден құ жат та рын 
ресімдеу; ке ден дік қамсыздандыру; кедендік жүк 
мағ  лұм да масының дұрыс толтырылуын тексеру; 
тө ле  ну  ге тиіс соманы есептеу; ста тис ти ка лық мə-
лі мет терді тиісті органға жіберу)

таможенные сборы - кеден алымдары (кеден бажынан 
тыс алынатын қосымша алымдар: статистикалық 
алым, тауардың сақ тал ғандығы, қоймаға 
қойылғаны, т.б. үшін маркалық алым)

таможенный документ - кеден құжаты
таможенный досмотр - кеден тексермесі, кеден тек-
сер ме леуі (кеден органдарының мем ле кеттік шекара 
арқылы өткізілетін жүк тер мен көлік құралдарын 
тексеруі)

таможенный кодекс - кеден кодексі (кеден ор ган да-
ры ның ұйымдық жұмысы мен қыз метін реттейтін 
заңнамалық акт)

таможенный контроль - кеден бақылауы (кеден орган-
дары елдің кеден ісі туралы заңнамасы мен ха лық-
ара лық шарттардың сақталуын қамтамасыз ету 
мақсатымен жүргізетін шаралардың жиынтығы)

таможенный кредит - кеден кредиті (кепілдік беріл-
ген жəне пайыз сомасы төленетін жағдайда ке-
ден бажының төлену мерзімін кеден органының 
ұзартуы)

таможенный посредник - кеден делдалы
таможенный приходный ордер - кеденнің кіріс ордері
таможенный протекционизм - кеден қол дам паздығы
таможенный режим - кеден режимі, кеден тəр тіп  те ме-
сі (кеден шекарасы арқылы өт кі зі ле тін түрлі тауар-
лар ға қатысты мемлекет белгілеген кеден ресім деу-
ле рі нің жиын ты ғы)

таможенный склад - кеден қоймасы
таможенный союз - кеден одағы (ортақ кеден кеңіс ті-
гі шеңберінде еркін сауда туралы ке лі сім жасасқан 
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жəне басқа мемлекеттерден импортқа бірыңғай 
сырт қы тариф бел гі ле ген мемлекеттер тобы)

таможенный тариф - кеден тарифі
таможенный уполномоченый - кеден уəкілі
таможенный устав - кеден жарғысы
таможня - кеден (елдің шекарасынан өт кі зі ле тін бар-
лық тауарлардың əкелімі мен əке ті лі мін бақы лай-
тын мемлекеттік мекеме)

таможня государственная - мемлекеттік кеден
таможня пограничная - шекара кедені
танга - теңге (1388-1405 ж. Самарқанның ақша сара-
йын да күмістен шекілген ақша. Алтын Орда ай ма-
ғын да қолданыста болған)

танзанийский шиллинг - Танзания шиллингі
тантьем - тантьем (фирманың əкімшілеріне сый ақы 
ретінде төленуі мүмкін пайда бөлігі)

тантьема - тантьема, қосымша сыйақы (сақ тан  ды-
руда: пайдадан алынатын ко мис сия лық алым)

таньга, тенга - тəңга, теңгə (Орта Азияның бірқатар 
мемлекеттері мен оған шектес аумақтарда ХІV-
ХVІІІ ғасырларда шекілген күміс шақа)

таргетирование - таргеттеу, шектеу, нысаналау (ақша 
агрегаттары мен басқа да көрсеткіштердің өсуі 
бағдарларын белгілеу)

тарик - тарик (Еуропа одағының ин те гра ция лық 
тарифі)

таритирование - тариттеу (несиені реттеу де айна лыс-
тағы ақша көлемінің өсуіне мақ сат ты бағдарлар 
белгілеу)

тариф - тариф (1. кəсіпорындарға, ұйымдарға, халыққа 
көрсетілетін өндірістік жəне бей өндірістік сипат-
та ғы түрлі қызметтер: тауарлардың тасымалы, 
əке лі мі мен əке ті лі мі, т.б. үшін белгіленген ақы, баға 
жүйесі; 2. еңбекақы мөлшерлемесінің жүйесі; 3. ке-
ден баждарының жүйесі)

тариф государственный - мемлекеттік тариф
тариф действующий - қолданыстағы тариф
тариф действующий в пределах страны - ел ішінде 
қолданылатын тариф

тариф для стран, пользующихся режимом наиболь-
шего благоприятствования - барынша қолайлы 
жағ дай жасау тəртіптемесін пайдаланатын елдерге 
ар нал ған тариф

тариф договорный - шарттық тариф
тариф ЕЭС - Еуропа Экономикалық Қо ғам дас ты ғы-
ның тарифі

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 оптовый - көтерме сауда тарифі

тариф основной - негізгі тариф
тариф особый - ерекше тариф
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 мөл шер ле ме ле рі нің тарифі

тариф стоимостный - құндық тариф
тариф страховой - сақтандыру тарифі
тариф страховой премии - сақтандыру сый лық ақы сы-
ның тарифі

тариф таможенный - кеден тарифі
тариф транзитный - транзиттік тариф
тариф транспортный - көлік тарифі
тариф, установленный законом - заңмен белгіленген 
тариф

тариф фискальный - қазыналық тариф
тариф фрахтовый - кіре тарифі, тасымал тарифі
тариф экспортный - экспорттық тариф
тарификация - тарифтеу (қызмет көрсету та риф те-
рін жəне еңбекақы мөлшелемелерін белгілеу)

тарификация заработной платы - жалақыны та-
рифтеу

тарифицирование - тарифтендіру 
тарифная война - тарифтік қырқыс
тарифная заработная плата - тарифтік жалақы
тарифная зона для почтово-посылочных перевозок 

- пошта-жөнелтім тасымалы үшін тарифтік аймақ 
тарифная квота - тарифтік үлестеме
тарифная льгота - тарифтік жеңілдік
тарифная политика в страховании - сақтан дырудағы 
тарифтік саясат

тарифная реформа - тариф реформасы, та риф тік ре-
форма

тарифная сетка - тарифтік тор (еңбекақыны орында-
латын жұмыстардың күрделілігіне жəне білік ті лік-
ке қарай саралау)

тарифная система - тариф жүйесі, та риф тік жүйе 
(еңбекке ақы төлеуді ұйым дас ты ру дың негізгі ны-
шан да ры ның бірі: түрлі топтар еңбегінің күр де лі-
лі гін, мəнділігін, ең бек жағдайын, жұмысшы санат-
тарын ескере отырып, еңбекақы шамасын саралау 
тə  сі л  де  рі нің жиынтығы)

тарифная ставка - тарифтік мөлшерлеме
тарифная ставка в страховании - сақ тан ды ру дағы 
тарифтік мөлшерлеме

тарифная схема - тарифтік тəсім
тарифное руководство - тарифтік басшылық 

(сақтандыруға жататын тəуекелдіктер та риф те-
рінің ретке келтірілген жүйелі баян далуы)

тарифное соглашение - тарифтік келісім
тарифно-квалификационный справочник - тариф-
тік-біліктілік анықтамалығы (белгілі бір салада орын-
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далатын жұмыстардың тізбесі берілген нор ма тив-
тік құжат)

тарифные ограничения - тариф шектеулері, тарифтік 
шектеулер 

тарифные преференции - тарифтік пұр сат ты лықтар
тарифный коэффициент - тарифтік коэффициент
тарифный разряд - тарифтік разряд (та риф тік-бі лік-
ті лік анықтамалыққа сəйкес жұ мыс тың күр де лі лік 
дəрежесі)

таэль - таэль (Шығыс Азиядағы ақша-сал мақ өлшемі, 
ежелгі заманнан Қытайда қол да ны лып келді, қазір 
қолданылмайды)

твердая валюта - тұрақты валюта
твердая гаран тийная цена - тұрақты ке піл дікті баға
твер дая гарантия займа - тұрақты қарыз ке пілдігі
твердая заработная плата - тұрақты жалақы
твердая заявка - тұрлаулы өтінім
твердая контрактная цена - тұрақты ке лі сім шарт 
бағасы

твердая котировка - тұрақты баға белгіленімі 
твердая котировка без усло вий - шарт қойылмайтын 
тұрақты баға белгіленімі 

твердая наличность - тұрақты қолма-қол ақша (қағаз 
ақшаға қарама-қарсы металл валюта)

твердая налоговая ставка - салықтың кесімді мөл-
шер лемесі

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 белгі лен-
ген баға

твердое вещество - тұрақты зат (ақша дегенді білді ре-
тін жаргон сөз)

твердое гарантирова ние размещения ценных бумаг 
- бағалы қағаздардың орналастырылуына тұрақты 
кепілдік беру

твердое комиссионное вознаг раждение - тұрақты 
ко мис сиялық сыйақы (мəміленің сомасына қарай 
өзгермейтін)

твердое комиссионное вознаграждение за совершен-
ную сделку - жасалған мəміле үшін тұрақты ко мис-
сия лық сыйақы

твердое ко миссионное вознаграждение при продаже 
ценных бумаг дилерам - дилерлерге бағалы қа ғаз-
дар ды сату кезіндегі тұрақты комиссиялық сыйақы

твердое обязательство - тұрақты міндеттеме
твердое предложение - тұрлаулы ұсыныс
твердые деньги - тұрақты ақша
твердые доллары - тұрлаулы доллар, тұрақты доллар 

(делдалдық фирма талдау, зерттеу, клиенттерге 
қызмет көрсетуге байланыс ты басқа да қызметтер 
үшін төлейтін доллар)

твердый - тұрақты, тұрлаулы (бағам туралы, баға ту-
ралы)

твердый заем - тұрақты қарыз
твердый залог - тұрақты кепіл
твердый курс - тұрақты бағам
твердый налог - тұрақты салық (табыстың барлық 
деңгейінен бірдей алынатын салық)

твердый месячный оклад - тұрақты айлық 
қызметақы, тұрақты айлық қызметақы

твердый остаток - тұрақты қалдық 
твердый план - тұрақты жоспар
твердый приказ - тұрақты бұйрық
твердый размер роялти - роялтидің тұрақты мөлшері
твист - твист (мемлекеттің пайыздық мөл шер ле ме нің 
құрылымын уақытша өзгерту əре ке ті)

творец - жасампаз, туындыгер, шығарымпаз (жаргон 
сөз:1. ірі бизнесмен, табыскер, көп пайда əкелетін 
үлкен де тосын жобаларды іске асырумен көзге 
түскен коммерсант; 2. бизнесте үлкен табысқа 
жеткен шығарымпаз, тапқыр адам)

творческий бухгалтерский отчет - шы ғар ма шы лық 
бухгалтерлік есептеме

творческий бухгалтерский учет - шы ғар ма шы лық 
бухгалтерлік есеп

тезавратор - қор жинаушы, қазына жинаушы
тезаврация - қазына жинау, құндылықтар жинау 

(1. асыл металдарды, мəнеттерді, банкноттарды 
кі ріс алу мақсатымен емес, қорландыру мақ са ты мен 
айналыстан алу; 2. жеке ие ле ну ші лер дің асыл ме-
талдарды қазына немесе сақ тан ды ру қоры ретінде 
жинауы; 3. мемлекеттің алтын қорын жасауы) 

тезаврация денег - ақша жинау
тезаврация золота - алтын жинау (жеке тұл ға лар дың 
жинақ қаражатты инфляциялық қатерден, əлеу-
мет тік сілкіністер мен сая си дағдарыстар кезеңінде 
шы ға сы дан сақ тан ды ру мақсатымен құймалар, 
мə нет тер, қа  ра  па йым зергерлік бұйымдар түрінде 
алтыннан қор жинауы)

тезаврирование - қағаз ақша жинау
тезаврирование вынужденное - мəжбүрлі жағдайда 
қағаз ақша жинау

тезаврирование естественное - табиғи жағ дай да қағаз 
ақша жинау

тезаврированные деньги - ақша қорын жинау
тезаврировать - қор жинау (алтын жинау)
тейк-ор-пэй-контракт - тейк-ор-пэй-ке лі сім шарт 

(сатып алушы мен сатушы ара сын да ғы сатушыны 
тауар мен көр се ті ле тін қыз мет үшін, тіпті олар 
жет кі зіл ме се де, азын-аулық төлем төлеуге мін дет-
тей тін келісім)

тейкаут - тейкаут (жылжымайтын мүлікті қар жы-
лан ды ру да: қысқа мерзімді қарызды қайта қар жы-
лан ды ру мақсатымен алынған ұзақ мерзімді ипо те-
ка лық қарыз)

тейкдаун - тейкдаун (жаңа не қайталама ұсы ныс та 
дистрибьюттелуге тиіс ба ға лы қағаздардың əр бір 
қа ты сушы ин вес ти ция лық банкирге тиесілі үй ле сім-
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ді бөлігі; 2. жа зы лыс тық топ мүшелерінің арасында 
таратылатын бағалы қағаздардың бағасы)

текст контракта - келісімшарттың мəтіні
текст постановления - қаулының мəтіні
текст рекламный - жарнамалық мəтін
текст согласованный - келісілген мəтін
текущая базисная цена для ценных бумаг - ба ға лы 
қағаздар үшін ағымдағы базистік баға

текущая базисная цена ценных бумаг - ба ға лы қағаз-
дардың ағымдағы базистік бағасы

текущая валютная политика - ағымдағы валюта сая-
саты

текущая восстановительная стоимость - ағымдағы 
қалпына келтіру құны

текущая дисконтированная стоимость - ағымдағы 
дисконтталған құн

текущая доходность - ағымдағы табыстылық (ағым-
да ғы дивидендтің немесе пайыздың бағамға 
қатынасы)

текущая доходность облигаций - облига ция лар дың 
ағымдағы табыстылығы

текущая задолженность - ағымдағы берешек
текущая ликвидность - ағымдағы өтімділік, ағым да-
ғы өтемпаздық

текущая прибыль - ағымдағы пайда
текущая прибыльность - ағымдағы пай да лы лық 

(облигациялар бойынша нарықтық бағаға бөлінген 
жылдық пайыз)

текущая продажная цена - ағымдағы сату бағасы
текущая процентная ставка - ағымдағы пайыздық 
мөлшерлеме

текущая рыночная стоимость - ағымдағы нарықтық 
құн

текущая рыночная цена - ағымдағы на рық тық баға
текущая рыночная цена, кото рых не отражает сто-
имость активов компании - компания активтерінің 
құнын көрсетпейтін ағымдағы нарықтық баға

теку щая сделка - ағымдағы мəміле 
текущая ставка - ағымдағы мөлшерлеме (жалақы 
туралы келіссөз жүргізу нə ти же сін де жалақының 
жоғарылатылуы)

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 ағым да-
ғы зерттеу

текущее движение денежной наличности - қолма-қол 
ақшаның ағымдағы қозғалысы

текущее инвестиро вание - ағымдағы инвес тициялау
текущее обслуживание долга - борышты ағымдағы 
өтеу, борышты өтеуге ағымдағы қызмет көрсету (бо-
рыш қор борышты өтеу үшін жедел төлеуге тиіс 
төлемдер)

текущее ре гулирование долговых отношений - 
борышкерлік қатынастарды ағымдағы реттеу

текущие - ағымдағы
текущие активы - ағымдағы активтер
текущие ассигнования - ағымдағы қаражат тандыру
текущие балансирующие показатели - ағымдағы 
теңгерімдеуші көрсеткіштер

текущие бюджетные программы - ағымдағы бюд жет-
тік бағдарламалар

текущие валютные операции - ағымдағы валюталық 
операциялар

текущие и накоплен ные активы - ағымдағы жəне 
жинақталған активтер

текущие и нара щенные 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 мін дет те мелер
текущие операции банка - банктің ағымдағы опера-
циялары

текущие платежи - ағымдағы төлемдер
текущие платежи по налогу на добавленную стои-
мость - қосылған құн салығы бойынша ағымдағы 
төлемдер

текущие платежи по подоходному налогу - табыс 
салығы бойынша ағымдағы төлемдер

текущие расходы - ағымдағы шығыс (1. күн де лік ті 
пайдалану, тұтыну үшін та уар лар ға, көрсетілетін 
қызметтерге жұмсалатын шығын, ағымдағы шот-
тарда көрсетіледі; 2. қазіргі сəтте, уақытта жұм-
са ла тын, тө ле нетін шығыс; 3. банктердің, басқа да 
мекемелердің меншікті сметасынан жұм са ла тын, 
клиенттер өтемейтін ұсақ шығысы)

текущие расходы банка - банктің ағымдағы шығысы
текущие средства - ағымдағы қаражат
текущие счета в иностранной валюте - шетел валю-
тасы түріндегі ағымдағы шоттар

текущие трансфертные платежи - ағымдағы тран-
сферт тік төлемдер

текущие трансферты организациям стран СНГ 
- ТМД елдерінің ұйымдарына берілетін ағымдағы 
трансферттер

текущие фонды - ағымдағы қорлар
текущие цены - ағымдағы баға
текущие чистые активы - ағымдағы таза активтер
текущий - ағымдағы (берешек туралы)
текущий балансовый валютный счет - ағым дағы 
теңгерімдік валюта шоты

текущий банковский контроль - ағымдағы банк 
бақылауы

текущий банковский счет - ағымдағы банк шоты
текущий бухгалтерский контроль - ағым да ғы бух-
гал терлік бақылау
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текущий бюджетный контроль - бюджеттің ағым да-
ғы бақылауы, ағымдағы бюджеттік бақылау

текущий валют ный курс - ағымдағы валюта бағамы
текущий валютный счет - ағымдағы валюта лық шот
текущий внешний государственный долг - ағымдағы 
сыртқы мемлекеттік борыш

текущий государственный финансовый контроль - 
ағымдағы мемлекеттік қаржы ба қы лауы

текущий долг - ағымдағы борыш
текущий доход - ағымдағы табыс
текущий доход по облигации - облигация бойынша 
ағымдағы табыс

текущий доход по цен ной бумаге до вычета налогов 
- салық шегерілгенге дейінгі бағалы қағаз бойынша 
ағымдағы табыс

текущий доход по ценной бумаге после вычета про-
центов - пайыз шегерілгеннен ке йін гі бағалы қағаз 
бойынша ағымдағы табыс

текущий доход по ценным бумагам - бағалы қағаздар 
бойынша ағымдағы табыс

текущий капитал - ағымдағы капитал
текущий коэффициент - ағымдағы коэффициент
текущий коэффициент ликвидности - ағым дағы 
өтім ділік коэффициенті 

текущий кредит - ағымдағы кредит
текущий курс - ағымдағы бағам
текущий лицензионный платеж - ағымдағы лицен-
зия лық төлем

текущий налоговый контроль - ағымдағы салықтық 
бақылау

текущий налоговый платеж - ағымдағы са лық төлемі
текущий обменный курс - ағымдағы айырбас бағамы
текущий оборот активов - активтердің ағым дағы ай-
налымы

текущий отчет - ағымдағы есеп
текущий период выплаты дивидендов - дивидендтер 
төлеудің ағымдағы кезеңі

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

текущий рыночный валютный курс - ва лю та ның 
ағымдағы нарықтық бағамы

текущий рыночный курс - ағымдағы на рық тық бағам
текущий список акционеров - акцио нер лер дің 
ағымдағы тізімі

текущий срок долго вого обязательства - бо рыш-
керлік міндеттеменің ағымдағы мерзімі

текущий срок платежа - төлемнің ағымдағы мерзімі, 
ағымдағы төлем мерзімі

текущий срок погашения - ағымдағы өтеу мерзімі
текущий страховой счет - ағымдағы сақ тан ды ру шоты
текущий счет - ағымдағы шот (1. банктердегі ағым да-
ғы есеп айырысу жəне шоттан оңай алуға болатын 
ақшалай қаражатты сақтау үшін пайдаланылатын 
шоттардың түрі; 2. кез келген сəтте талап етілуі 
мүмкін салымдар)

текущий счет в банке - банктегі ағымдағы шот 

текущий счет в валюте - валюта түріндегі ағымдағы 
шот

текущий счет внешнеторговых операций - сырт қы 
сауда операцияларының ағымдағы шоты

текущий счет, на кото рый регулярно переводится 
заработ ная плата - жалақы тұрақты түрде аударыла-
тын ағымдағы шот

текущий счет, приносящий процентный доход - 
пайыздық табыс əкелетін ағымдағы шот

текущий счет, приносящий проценты - па йыз əкеле-
тін ағымдағы шот

теку щий счет с выплатой процентов - пайыз төлене-
тін ағымдағы шот

те кущий счет с выплатой процентов и списанием 
по безналичным расчетам - пайыз төленетін жəне 
қолма-қол есеп айырысу бойынша шегерілетін ағым-
да ғы шот

текущий счет, через который фирма производит вы-
платы своим служащим - фирма өз қызметшілеріне 
төлемақы төлейтін ағымдағы шот

теку щий учет резервного покрытия - сақтық қор 
өтемінің ағымдағы есебі

текущий учет товарно-материальных ценностей - 
тауар-материал құндылықтарының ағымдағы есебі

“телеграмма” - “жеделхат” (доллардың стерлинг 
фунт қа кассалық бағамы дегенді білдіретін жаргон 
сөз)

телеграфное авизование платежей - төлемді телеграф 
арқылы хабарлау

телеграфное инкассо - телеграфтық инкассо
телеграфное платежное поручение - телеграфтық 
төлем тапсырмасы

телеграфные расходы банков по операциям кли-
ентов - тапсырыскерлердің операция лары бойынша 
банктердің телеграфтық шығысы

телеграф ный аккредитив - телеграфтық аккредитив
телеграфный банковский код - банктің те ле графтық 
коды

телеграфный код банка - банктің телеграф тық коды
телеграфный курс - телеграфтық бағам
телеграфный пере вод - телеграфтық аударым
телекоммуникация - телекоммуникация, те ле қа тысым 

(ғылым мен техниканың ха лық ты ақпараттық 
қыз мет тің барлық түрімен қамтамасыз ететін 
саласы; қашықтықтан ақпарат алмасуды жүзеге 
асыратын технологиялар жиынтығы)

телеконференция - телеконференция, те ле мəс лихат 
(желі абоненттері арасында белгілі бір та қы рып-
та ғы электронды хабарламаларды алмасу жүйесі, 
топ тық айтыс)

телекс - телекс (телеграфтық абоненттік же лі-
нің бір  ың ғай халықаралық авто мат тан ды рылған 
жүйесі)

телекс-предложение - телекс-ұсыныс
телемаркет - телемаркет (тауарлар мен қыз мет тер ді 
компьютерлік байланыстың кө ме гі  мен жарнамалау)

телетайпная связь - телетайп байланысы
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телетайпная сеть - телетайп желісі, телетайп торабы
телетрансмиссионный перевод - телетранс мис сиялық 
аударым

телефакс - телефакс (іскерлік ақпаратты жедел ал ма-
су дың, құжаттар мен материалдарды берудің қа-
зір гі тəсілі - объектіні көшірме - факсимиле түрінде 
қа шық тан беретін аппарат)

телефон для справок - анықтамалар телефоны
телефон доверия - сенім телефоны
телефон контактный - байланыс телефоны
телефон мобильный - ұялы телефон, қалта телефон
телефон правительственный - үкіметтік телефон
телефон прямой связи - тікелей байланыс телефоны
телефон сотовый - ұялы телефон
телефонная оплата счетов - шоттарды телефон арқы-
лы төлеу

телефонная связь между главами государств - мем-
лекет басшылары арасындағы телефон байланысы 

телефонное переключение - телефон арқылы аудару 
(активтерді бір өзара қарыз қорынан немесе өз гер-
гіш аннуитет қоржынынан екін ші сі не телефонды 
пайдаланып аудару үдерісі)

телефонно-телексный рынок - телефон-телекс на ры-
ғы (фьючерстік биржа жұмыс істейтін нарықта 
нақ ты тауармен сауданы ұйымдастыру нысаны)

телефонный клерк - телефон клеркі (бир жа да ғы 
тапсырыскерлерден телефон арқылы тапсырмалар 
қа был дайтын телефон стан са ла рының жұмысын 
қам та масыз ететін қызметші)

телефонный приказ - телефон арқылы беріл ген 
бұйрық

телефонный разговор - телефон арқылы сөй лесу
телефонный разговор по предварительному зака-
зу - алдын ала тапсырыс бойынша телефон арқылы 
сөйлесу 

телефонный разговор с зарубежным абонентом - 
шетелдік абонентпен телефон арқылы сөйлесу 

телефонный счет - телефон шот
телефонограмма - телефонограмма (телефон арқылы 
берілген хабарлама, осы ха бар ла ма ның қағазға жа-
зыл ған мəтіні)

телешопинг - телешопинг (телекоммуникация құ-
рал да ры ның көмегімен жасалатын бөлшек сауда; 
тауар лар ға телефон арқылы тапсырыс қабылдап, 
үйге жеткізіп беру)

тело - тəн (жаргон сөз: қорғаншының қо лын да ғы 
меншік)

“тело” - “дене” (сенім қоры компаниялары мен сенім 
қоры шоттарына қатысты қол да ны ла тын, се нім-
гер лік пен басқарудағы бүкіл мен шік ті біл ді ре тін 
термин)

“тель-кель” - “тель-кель”, “барымен базар” (сауда 
мəмілесінде: “бар күйіндегі” сапаны, яғни тауардың 
атауының өзі оның қосымша нақтылаусыз сапасын 
білдіреді деген жаргон сөз)

тематическая налоговая проверка - са лық тың та қы-
рып тық тексеруі, та қы рып тық са лық тексеруі

“темные лучи” - “күңгірт сəуле” (са лым шы лар дың 
жинақ кітапшаларына қол қою ке зін де ультракүлгін 
сəуледе көрінетін сияны пайдалануды көздейтін, 
қойылған қолдың шынайылығын тексеру əдісі)

темп инфляции - инфляция қарқыны
темп прироста национального дохода - ұлт тық 
табыс тың өсу қарқыны

темп развития - даму қарқыны
темп развития инфля ции - инфляцияның даму 
қарқыны

темп роста денеж ной массы - ақша жиы ны ның өсу 
қарқыны

темп роста капиталовложений - күрделі қар жы жұм-
са лымының өсу қарқыны

темп уве личения объема кредитования - несие лен ді-
ру көлемінің көбею қарқыны

темп экономического развития - эко но ми ка лық даму 
қарқыны

темп экономического роста - экономикалық өсу қар-
қыны

тенга - теңге (1337 ж. Хиуаның ақша сарайында мыс-
тан шекілген ақша. Атаулы құны: 5. Орта Азияның 
барлық аймағында қол да ныс та болған)

тенге - теңге (Қазақстанның ақша өлшемі, 100 тиынға 
тең)

тенге инвалютный - шет валюталық теңге (шетел ва-
лютасымен есептелген теңге)

тенге клиринговый - клирингілік теңге
тенге туркменский - түрікмен теңгесі (Түрікмен стан-
ның ұсақ шақасы)

тенденции измене ния - өзгеру үрдісі
тенденции кредитования - несиелендіру үрдісі
тенденция - тенденция, беталыс, үрдіс (1. көз қа рас  та-
ғы, іс-қимылдағы бағыттылық; 2. біреуге, бірдеңеге 
тəн бейімділік, ұм ты лыс; 3. қайсыбір құбылыстың 
даму бағыты; 4. шығарманың, айтылған пікірлердің 
идея сы, бағыттылығы; 5. біреуге таңылған ал ғау лы 
идея, ой-пікір; 6. акциялар бағамының жоғарылауға 
не төмендеуге бағдарлануы)

тенденция движения ликвидности - өтімділік қозға-
лы сының беталысы

тенденция долговременная - ұзақ уақыттық беталыс
тенденция изменения ва лютного курса относитель-
но доллара - валютаның долларға қатысты баға мы-
ның өзгеру үрдісі

тенденция изменения спроса - сұранымның өзгеру 
үрдісі

тенденция изменения цен(ы) - бағаның өз ге ру үрдісі
тенденция инфляционная - инфляция үрдісі
тенденция к падению экономической активности - 
экономикалық белсенділіктің тө мен деу ге бет алуы

тенденция к повышению - жоғарылауға беталыс
тенденция к повышению цен - бағаның кө те рілу 
үрдісі

тенденция к понижению курса ценных бумаг - ба ға-
лы қағаздар бағамының тө мен деу ге беталысы
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тенденция к понижению цен - бағаның тө мен деуге 
беталысы

тенденция к снижению ак тивности - бел сен ді ліктің 
төмендеуге беталысы

тенденция к стабилизации - тұрақтануға беталыс
тенденция к стабили зации цен - бағаның тұрақтануға 
беталысы

тенденция к улучшению - жақсаруға беталыс
тенденция кратковременная - қысқа уақыт тық үрдіс
тенденция на снижение инфляции - инфля ция ның 
төмендеу үрдісі

тенденция нормы прибыли к понижению - пайда 
мөлшерінің төмендеуге беталысы

тенденция подъема - өрлеу үрдісі
тенденция положительная - оң үрдіс
тенденция понижательная - төмендететін үрдіс
тенденция преобладающая - басым үрдіс
тенденция протекционистская - қолдам паз дық 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 

(нарықтағы бағаның қозғалысындағы, дамуындағы 
негізгі бағыт)

тенденция рыночных цен - нарықтық баға ның 
беталысы

тенденция сбыта - өткізу үрдісі
тенденция совокупная - жиынтықты үрдіс
тендер - тендер  (1. өтінім, оферта, жазбаша ұсы-
ныс; 2. бағалы қағаздарға жазылыс туралы ресми 
өті ніш; 3. мерзімдік шарт бойынша тауар жеткізу 
ние тін білдірген хабарлама; 4. нарықта облигация-
лар немесе қазынашылық билеттер ұсыну нысаны; 
5. жет кі зу ші лер ге конкурстық негізде тауар не 
жаб дық ұсынуға шақыру; 6. кə сіп орын ның бə се ке лес 
ұсын ған бағаға сүйеніп ұсын ған бағасы; 7. ха лық ара-
лық сауда-сат тық; 8. кеме жөндеуші фирмаларға 
ке ме ні жөндеу мүмкіндіктері мен шарттары тура-
лы сұрау салу)

тендер за аудит банка - банк аудиті үшін өт кі зі летін 
тендер

тендер за право санации банка - банкті са уық тыру 
құқығы үшін өткізілетін тендер

тендер законный - заңды тендер
тендер закрытый - жабық тендер
тендер инвестиционный - инвестициялық тендер
тендер-конкурс - конкурс-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 жө нін де гі тендер

тендер публичный - жария тендер
тендерное предложение - тендерлік ұсыныс

тендерное предложение о покупке акций - акциялар-
ды сатып алу туралы тендерлік ұсыныс

тендерный комитет - тендерлік комитет
теневая занятость - көлеңкелі жұмыспен қам ты лу 

(азаматтың көлеңкелі экономика қыз ме тіне табыс 
салығын төлемей құпия қатысуы)

теневая экономика - көлеңкелі экономика, қал та рыс-
та ғы экономика (қатысушылары жасырын істейтін, 
мемлекет, қоғам ба қы ла май тын, мемлекеттік ста-
тистикада тіркелмейтін экономикалық үдерістер, 
тауарларды өндірудің, бөлудің, айырбастаудың, 
тұ ты ну дың, қызметтер көрсетудің сырт көзге кө-
рін бей тін үдерістері, жекелеген адамдар мен адам 
топтары мүдделі эко но ми ка лық қатынастар)

теневик - бұқпантайшы (астыртын бизнесмен, көлең-
ке лі экономиканың қайраткері)

теневой календарь - қалтарыстағы күнтізбе, көлеңкелі 
күнтізбе (тіркелген бағалы қа ғаз дар ды ұсынылған 
кү нін көрсетпей шығару)

теоретик в области денег - ақша саласындағы тео-
рияшы

теоретическая стоимость права - құқықтың тео рия-
лық құны (бағалы қағаздар ұсынысы жа рия лан ған-
нан кейін, бірақ белгілі бір уа қыт шегінде жа зы лыс-
тық құқықтың ма те ма ти ка лық жолмен белгіленген 
нарықтық құны)

теория - теория, назария, ойтұжырым (1. та би ғат пен 
қоғам дамуының объективті заң ды лықтарын көр се-
те тін тəжірибенің, қо ғам дық практиканың қо ры-
тын ды тұ жы ры мы; 2. қандай да болсын ғылымды 
не оның бөлімін құрайтын қорытынды қа ғи да лар-
дың жиынтығы) 

теория агентов - агенттер теориясы
теория агентских отношений - агенттік қа ты настар 
теориясы

теория акселератора - акселератор теориясы (ин вес-
ти ция ның көлемі өндірістің көлеміне тікелей үй ле-
сім ді түрде байланысты деп пайымдайтын теория)

теория асимптотического оценивания - асимп то ти-
ка лық бағалау теориясы

теория банковского дела - банк ісі теориясы
теория “блуждения” - “адасу” теориясы
теория больших циклов - үлкен циклдер тео риясы
теория большого бизнеса - үлкен бизнес теориясы
теория “большого толчка” - “үлкен түрткі” теориясы
теория бухгалтерского учета - бухгалтерлік есеп тео-
риясы

теория времен ных предпочтений процентных ста-
вок - уақытша артықшылықты па йыз дық мөл шер ле-
ме теориясы

теория “встроенного бюджетного стабилизатора” - 
“кіріктірілген бюджеттік тұ рақ тан дыр ғыш” теориясы

теория выбора порт феля - қоржын таңдау теориясы
теория выборочного метода - іріктемелі əдіс тео-
риясы

теория гедонического спроса - гедоникалық сұраныс 
теориясы, сипаттамалық сұраныс теориясы
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теория денег - ақша теориясы
теория диспропорциональная - үйлесімсіздік тео-
риясы

теория длинных волн - ұзақ толқындар теориясы
теория “длинных дамских юбок” - “би ке лер дің ұзын 
етекті белдемшесі” теориясы

теория “длины дамских юбок” - “бикелер бел дем-
ше сі нің ұзындығы” теориясы (акциялар бағасының 
əйел дер белдемшесінің ұзын ды ғын дай бір бағытта 
қоз ға латыны туралы əзіл теория)

теория доверия - сенім теориясы
теория Доу колебания курсов - бағам ауыт қуы ның 
Доу теориясы 

теория Доу-Джонса - Доу-Джонс теориясы (Доу-
Джонс акциялары бағамының өнер кə сіп тік жəне 
кө лік тік индексіне негізделген нарықты талдау тео-
риясы)

теория доходности ценных бу маг на основе рыноч-
ной сегмента ции - нарықтық бө лік те ме негізіндегі 
бағалы қағаздардың та быс ты лы ғы теориясы

“теория игр” в менеджменте - ме недж мент те гі 
“ойын дар теориясы”

теория избыточного спроса - артық сұраныс теориясы
теория имплицитных контрактов - импли цит тік 
келісімшарт теориясы

теория индивидуального риска - жекелей тəуекел 
теориясы

теория инсайдера-аутсайдера - инсайдер-аутсайдер 
теориясы

теория инфляции - инфляция теориясы
теория инфляционной спирали - инфля ция лық 
шиыр шық теориясы, инфляциялық бұ ра лым тео-
риясы

теория информации - ақпарат теориясы
теория капитала - капитал теориясы
теория капитала и процентов - капитал мен пайыздар 
теориясы

теория кассовых остатков - кассадағы қал дық тео-
риясы

теория классическая - классикалық теория
теория колебания курсов акций, выдвинутая Чарл-
зом Доу - акциялар бағамы ауытқуының Чарлз Доу 
ұсын ған теориясы

теория коммерческих ссуд - коммерциялық несие тео-
риясы

теория компенсации - өтемақы теориясы
теория конвергенции - конвергенция теориясы
теория конкурентных цен - бəсекелік баға теориясы
теория коротких процентов - қысқа пайыздар теория-
сы (акциялар бойынша пайыздың на рық тық бағаны 
көтеретіні туралы теория) 

теория кромки - етекжиек теориясы, көм кер ме етек 
теориясы (акцияның бағасы əйел дер дің көйлегіндегі 
жиек сияқты етектің қыс қар ты лу бағытында қоз-
ға ла ды деген теория)

теория линейного программирования - сы зық тық 
бағдарламалау теориясы

теория макроэкономическая - мак ро эко но ми ка лық 
теория

теория массового обслуживания - бұқаралық қызмет 
көрсету теориясы

теория мелкой партии акций - акциялардың ұсақ 
топтамасы теориясы

теория минимального риска - ең аз тəуекел теориясы
теория налогообложения - салық салу тео риясы
теория недопотребления - кем тұтыну тео риясы
теория неоклассическая - неоклассикалық теория
теория о необходимости сделок, обратных совершае-
мым мел кими инвесторами - ұсақ инвесторлар жа-
сасатын кері мəмілелердің қажеттігі туралы теория 
(толымсыз топтамалармен)

теория общего благосостояния - жалпыға бірдей игі-
лік теориясы

теория общего денежного равновесия - ортақ ақша 
тепе-теңдігі теориясы

теория общества изобилия - молшылық қо ға мы тео-
риясы

теория олигополия - олигополия теориясы
теория оценивания - бағалау теориясы
теория парите та процентных ставок - па йыз дық 
мөлшерлеме бара-барлығы теориясы

теория “периферийной экономики” - “шет аймақтық 
экономика” теориясы

теория повы шения и падения курсов - ба ғам ның кө-
те рілу жəне құлдырау теориясы

теория “погони и бегства” - “қуу мен қашу” теориясы
теория полезности - пайдалылық теориясы
теория портфельного менеджмента - қор жын дық ме-
неджмент теориясы

теория портфеля (портфельная) - портфель теория-
сы, қор жын теориясы

теория портфеля ценных бумаг - бағалы қағаздар 
қоржыны теориясы

теория потенциальных конкурентных рынков - 
əлеуетті бəсекелі нарықтар теориясы

теория потребления - тұтыну теориясы
теория потребностей Маккеланда - Мак ке ланд тың 
қажеттіктер теориясы

теория “почтового ящика” - “пошта жəшігі” теориясы
теория предельной полезности - шекті пай да лы лық 
теориясы

теория предельной производительности - шекті 
өнім ділік теориясы (жалақы мөлшерін айқындау 
тео риясы)

теория права собственности - меншік құқығы тео-
риясы

теория права удержания - ұстап қалу құқығы тео-
риясы

теория предельной производительности процента - 
пайыздың шекті өнімділігі теориясы

теория прибавочной стоимости - қосымша құн тео-
риясы

теория принятия решения - шешім қабылдау тео-
риясы
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теория прогнозирования - болжамдау тео риясы
теория размещения хозяйства - шаруа шы лық ты ор-
наластыру теориясы

теория расписаний - кестелер теориясы
теория распределения - бөліс теориясы
теория рассредоточения налогообложений - салық-
тар ды сейілту теориясы

теория процента - пайыз теориясы
теория процен та, зависящего от объема ссудного 
капита ла - несие капиталының кө ле мі не тəуелді па-
йыз теориясы

теория процент ных ставок - пайыздық мөл шер ле ме 
теориясы

теория рациональных ожиданий - оңтайлы болжал-
дар 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 рынков Маршалла - Маршалл нарық та ры 
теориясы

теория сбалансированного портфеля ценных бумаг 
- бағалы қағаздардың теңгерілген қор жыны теориясы

теория систем - жүйелер теориясы
теория систем в менеджменте - менедж мент тегі 
жүйе лер теориясы

теория случайных блужданий - кездейсоқ адасу тео-
риясы (акциялар бағамының қоз ға лы сы индексін ай-
қын дау үшін)

теория смешанной экономики - аралас экономика 
теориясы

теория совершенной конкуренции - жетілген бəсеке 
теориясы

теория, согласно которой большой объем коротких 
продаж предвещает подъем конъюн ктуры - қысқа 
сатудың үлкен көлемі жағдаяттың өрлеуін алдын ала 
болжап хабарлайтын теория

теория согласованной экономики - келісілген эконо-
мика теориясы

теория “социального партнерства” - “əлеу мет тік 
серіктестік” теориясы

теория социальной стратификации - əлеу мет тік топ-
тастыру теориясы

теория справедливости в менеджменте - ме недж-
мент тегі əділдік теориясы

теория справедливости в управлении - бас қа рудағы 
əділдік теориясы

теория спроса и предложения - сұраныс пен ұсыныс 
теориясы

теория сравнительных издержек - салыстырмалы 
шығын теориясы

теория “среднего класса” - “орташа тап” тео риясы
теория ссудных фондов - несие қорлары теориясы
теория стагнации - тұралау теориясы

теория стадий экономического роста - эконо микалық 
өсу сатылары теориясы

теория статистики - статистика теориясы
теория статистических игр - статистикалық ойындар 
теориясы

теория статистических решений - ста тис ти ка лық 
шешімдер теориясы

теория стоимости - құн теориясы
теория стоимости труда - еңбек құны тео риясы
теория страхования - сақтандыру теориясы
теория “структурных реформ” - “құ ры лым дық ре-
формалар” теориясы

теория технократическая - технократиялық теория
теория технологическая - технологиялық теория
теория товарных за пасов - босалқы тауар қорлары 
теориясы

теория торгов - сауда-саттық теориясы
теория убывающей доходности - кемімелі табыс ты-
лық теориясы

теория уменьшения полезности - пайдалы лық тың 
кему теориясы

теория уменьшения прибыли - пайданың кему тео-
риясы

теория управления - басқару теориясы
теория ускорения инфляции - инфляцияны жеделде-
ту теориясы

теория устойчивости - орнықтылық теориясы
теория “Ү” - “Ү” теориясы (“игрек” теория сы: адам-
ды жұмыстың өзі белсенділікке құл шын ды ра алады 
деген сенімге негізделген бас қа ру ға көзқарас)

теория факторов - факторлар теориясы, мəн бір лер 
теориясы

теория финансового регулирования - қар жы лық рет-
теу теориясы

теория фонда заработной платы - жалақы қоры тео-
риясы

теория формиро вания активов - активтердің жасақ-
та лу теориясы

теория цен - баға теориясы
теория ценности - құндылық теориясы
теория ценообразования - баға белгілеу теориясы
теория ценообразования на основе предельных из-
держек - шекті шығын негізінде баға белгілеу тео-
риясы

теория центрально-управляемого хозяйства - 
орталықтан басқарылатын шаруашылық теориясы

теория цикла - цикл теориясы, айналсоқтық теориясы
теория “цикличного балансирования” государ-
ственного бюджета - мемлекеттік бюджетті “циклдік 
тең ге рімдеу” теориясы

теория циклов президентских выборов - президент 
сайлауының циклдері теориясы (ол бойынша қор 
жағ дая ты АҚШ пре зи ден ті нің төрт жылдық сай-
лауына тəуелді)

теория “человеческих отношений” - “адами қаты нас-
тар” теориясы
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теория человеческого капитала - адами капитал тео-
риясы

теория ши роты рынка - нарық кеңдігі тео риясы
теория экономики доминирования - эко но ми ка ның 
басымдық беру теориясы

теория экономики предложения - экономи ка ның 
ұсыныс теориясы

теория экономическая - экономикалық теория
теория экономического равновесия - эко но ми калық 
тепе-теңдік теориясы

теория экономического роста - экономикалық өсу 
теориясы

теория экономической динамики - эконо ми ка лық 
серпін теориясы

теория экономической информации - эконо ми калық 
ақпарат теориясы

теория эффективного спроса - тиімді сұ ра ныс тео-
риясы

теория эффективной заработной платы - тиімді 
жалақы теориясы

“тепленькие” - “жып-жылы” (Ұлыбританияда қа зы на-
шы лық тың шығарылған күнгі, əлі айналысқа түс пе-
ген вексельдері)

терапия шоковая - талдырып емдеу, талдырма терапия 
(экономикалық теория, осы теорияға негізделетін 
тү бе гейлі эко но ми ка лық реформалар кешені, мұ ның 
өзі экономиканы сауықтыруға арналған ша руа шы-
лық қатынастардың, құбылыстардың дағ ды лы ағы -
сын бұзатын, бірқатар зардаптарға ұшы  ра та тын: 
бағаның өсуіне, инфляцияның кү ше юіне, жұ мыс пен 
қам тылудың құл ды ра уы на, т.б. апарып соқ ты ра-
тын радикалды шаралар қолдануды көз дей ді)

терме сек - терме сек (форвардтық валюта мəмі ле-
сін де гі тікелей мəміле дегенді біл ді ре тін француз 
термині)

терминал для про изводства платежей в месте 
соверше ния покупки - сатып алынатын жерде төлем 
тө леу ге арналған терминал

терминал информационный - ақпараттық терминал
терминал по проведе нию финансовых операций - 
қаржы операцияларын жүргізу жө нін дегі терминал

терминал, приво димый в действие пластиковой 
карточкой - пластикалық карточканы қозғалысқа 
кел ті ре тін терминал

терминал пункта продажи - сату бекетінің терминалы
терминал связи “клиент-банк” - “клиент-банк” бай-
ланысы терминалы

терминал торго вой точки - сауда нүктесінің терми-
налы

терминоло гия фондовой биржи - қор биржасының 
терминдері (терминологиясы)

термины торговые - сауда аталымдары (Ха лық ара-
лық сауда палатасы “Инкотермске” - коммерциялық 
терминдерді түсіндірудің халықаралық ережелеріне 
біріктірген жеткізілімнің базалық шарттары)

терпеливые деньги - төзімді ақша (жаргон сөз: бір-
лес кен кəсіпорында қар жы лан ды ра тын серіктестің 

іс пайда əкелмейінше не гіз гі төлемдерді, несие пайы-
зын алуды кейінге қалдыруы)

тер петь убытки на фондовой бирже - қор биржасын-
да залал шегу

территориальная система управления - аумақтық 
басқару жүйесі

территориальная структура управления - аумақтық 
басқару құрылымы

территориальная экономика - аумақтық экономика
территориальное дифференцирование цен - бағаны 
аумақтық саралау

территориальный кадастр - аумақтық кадастр, аумақ-
тық тізімдік

территориальный передел мира - дүние жү зін аумақ 
жағынан қайта бөлу

территориальный предел действия - іс-қи мыл дың 
аумақтық шегі 

территориальный раздел мира - дүние жүзін аумақ 
жағынан бөлісу

территория договорная - шарттық аумақ
территория кредитования - несиелендіру аумағы
территория нормально го кредитования - қалыпты 
несиелендіру аумағы

территория таможенная - кеден аумағы
территория экономическая - экономикалық аумақ
терция - терция (аударылым векселінің үшінші данасы)
терять на курсовой разнице - бағам айырмасында 
жоғалту

терять при быль в результате продажи ценных бу-
маг с высоким доходом и покупки бумаг на рав-
ную сумму с более низ ким доходом - табысы жо ға-
ры бағалы қағаздарды сату жəне табысы не ғұр лым 
тө мен қа ғаз дар ды тең сомаға сатып алу салдарынан 
пайданы жоғалту

тесная цена - тығыз баға (бағалы қағаз бойынша са-
тып алушы бағасы мен сатушы ба ға сы ның ара сын-
да ғы алшақтық барынша аз баға)

тесно удерживаемая корпорация - акциялары тығыз 
ұсталатын корпорация (дауыс құқығын беретін ак-
ция лары көп корпорация) 

тест - сынамақ, сынақтама (1. қабілетті, же ті лу ді ай-
қын дау сынағы жүргізілетін стан дарт тық ны сан-
да ғы тапсырмалар; 2. нақ ты əлеу мет тік зерттеу-
лерге арналған са уал да ма)

тестирование программного обеспечения - бағ дар-
ла ма лық қамтамасыз етуді тестілеу (өнімнің сапасы 
туралы ақпарат алу мақ са ты мен бағдарламалық 
қам та масыз етуді зерттеу үдерісі) 

 тестирование путем опроса - пікір сұрау жолымен 
сынақтамалау, сұрақ-сауал жолымен сынақтамалау, 
сауалдама жолымен сы нақ та ма лау

тестирование рынка - нарық сынақтамасы
тестирование стандартное - стандарттық сы нақтама
“тесто” - “қамыр” (ақша, яғни қолма-қол ақша дегенді 
білдіретін жаргон сөз) 

тестовый период - сынақтама кезеңі
тет-а-тет - тет-а-тет (көзбе-көз, ешкім жоқта екеу ара) 
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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 - валюта-
лық операциялар жүргізу техникасы

техника ревизии - тексеріс техникасы 
техника современная - заманауи техника
техника управления - басқару техникасы
техника учета - есептеу техникасы
техника финансиро вания - қаржыландыру техникасы
техника электронная - электрондық техника
технико-экономическая независимость - техника-
лық-экономикалық тəуелсіздік

технико-экономическая отсталость - тех ни ка лық-
экономикалық жағынан артта қа лу шы лық

технико-экономические показатели - техникалық-
экономикалық көрсеткіштер

технико-экономическое обоснование - тех ни калық-
экономикалық негіздеме

технико-экономическое обоснование инвестицион-
ного проекта - инвестициялық жобаны техникалық-
экономикалық негіздеу

технико-экономическое планирование - тех никалық-
экономикалық жоспарлау

технически сильный рынок - техникалық тұр ғыдан 
күшті нарық

технически слабый рынок - техникалық тұр ғыдан 
əлсіз нарық

технические барьеры - техникалық ке дер гі лер (елдің 
құзыретті органдары шетел та уар ла ры ның ішкі 
нарыққа енуіне тос қа уыл қою мақсатымен енгізетін 
бей та риф тік кедергілер, шектеулер тобы: түрлі 
ұлттық стандарттарды, осы елде қолданылатын 
техникалық жəне басқа шарттарды енгізу)

технические резервы - техникалық сақтық қор лар 
(сақтандыруда: сақтандыру сый лық ақы сы ның түсуі 
мен залалды төлеудің қа лып ты орташа ауытқу дең-
ге йінде тең дес ті рі луін көздейтін ақшалай қаражат 
қоры)

технические операции регистратора ценных бумаг 
- бағалы қағаздарды тіркеушінің техникалық опера-
циялары

технические средства банка данных - деректер қоры-
ның техникалық құралдары

технические условия договора - шарттың техникалық 
талаптары

технический анализ - техникалық талдау (акциялар 
баға сының эволюциясын зерделеу)

технический анализ рыночной конъюнк туры - 
нарық тық жағдаятты техникалық талдау

технический знак - техникалық белгі, тех ни ка лық 
таңба (техникалық талдампаздар бағалы қағаз не 
тауар қозғалысында ай қын дай тын қысқа мерзімді 
ағым)

технический кредит - техникалық кредит (белгілі бір 
тауарлар сатып алу үшін бе рі ле тін мемлекет ара-
лық ақшалай несие)

техническое изменение цен - бағаның өз ді гі нен өзге-
руі (биржаның өз ішінде да мы ған, нақ ты та уар ға 
ұсынысқа тəуелсіз жағ дай лар дың нə ти же сін де ба-
ға ның өсуі не тө мен деуі)

техническое ралли - техникалық ралли (ба ға ның 
жалпы төмендеу бағытына қа ра мас тан бағалы қа-
ғаз дар не тауар фьючерстері бағасының қысқа мер-
зім ді көтерілуі)

техничес кое состояние рынка - нарықтың техника-
лық жай-күйі

техническое состояние финансового рынка - қаржы 
нарығының техникалық жай-күйі

технократия - технократия (1. өндірісті басқаруға, 
мемлекеттің экономикалық саясатын əзірлеп, жү-
зе ге асыруға қатысушы аса білікті мамандар тобы; 
2. ғылыми-тех ни калық интеллигенция, мамандар, 
технократтар қоғамды басқарушы күш болып та-
былады дегенге саятын қазіргі заманғы əлеу мет тік-
экономикалық теория)

технологическая база данных - деректердің тех но ло-
гия лық қоры, технологиялық деректер қоры

технологическая безработица - тех но ло гия лық жұ-
мыс сыздық

технологическая карта - технологиялық карта
“технологическая рента” - “технологиялық рента”
технологическая структура - технологиялық 
құрылым

технологическая структура инвестиций - ин вес ти-
ция лардың технологиялық құ ры лы мы

технологическая структура капитальных вложе-
ний - күрделі қаржы жұмсалымының технологиялық 
құрылымы

технологическая эффективность - техноло гия лық 
тиімділік

технологические операции - технологиялық опера-
циялар

технологический менеджмент - техноло гия лық ме-
неджмент

технологический парк (технопарк) - тех но ло гия лық 
парк (ғылымның, білімнің жəне өн ді ріс тің ғылыми 
ұйым дар, жобалау-құ рас ты рым бюросы, оқу орын-
дары, өндірістік кəсіпорындар немесе олардың 
бө лім ше ле рі түрінде аумақтық бірігуінің жаңа 
нысаны)

технологический процесс - технологиялық үдеріс
технология - технология (өндіріске түсетін эле мент-
тер ді түрлендіріп шығаратын құралдардың, үде-
ріс тер дің, операциялардың, əдістердің жиынтығы, 
яғни өнімді дайындау, материалдарды өңдеу жəне 
қай та өңдеу, дайын бұйымдарды құрастыру, сапаны 
ба қы лау, басқару үдерісінде материяны, энергияны, 
ақ па рат ты түрлендіру тəсілі)

технология альтернативная - баламалы технология
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технология аудиторских проверок - ау ди тор лық тек-
серу технологиясы 

технология базовая - базалық технология
технология биржевой торговли - биржа саудасының 
технологиясы (биржада сауда-саттықты ұйым дас-
ты ру дың белгілі бір тех ни ка лық жəне нормативтік 
база, сондай-ақ қалыптасқан сауда дəстүрлері не гі-
зін де белгіленген нысандары)

технология информационная - ақпараттық техноло-
гия (электрониканың үш саласының: компьютердің, 
телекоммуникацияның, мик ро электрониканың ар-
тық шы лық та рын пай далануға, яғни олардың ақ па-
рат ты жинау, сақтау, өңдеу жəне тарату мүм кін-
дік те рі не негізделген технология)

технология комплексная - кешенді технология
технология компьютерная - компьютерлік технология
технология контроля - бақылау технологиясы 
технология ревизии - тексеріс технологиясы 
технология современная - заманауи технология
технология управления - басқару техноло гиясы
технология управленческих решений - бас қа ру шы-
лық шешімдер технологиясы

технопарк - технопарк, технология паркі (ғы лы ми 
ұйымдарды, жобалау конс трук тор лық бюроларды, 
оқу орындарын, өндірістік кə сіпорындарды немесе 
олар дың бө лім ше ле рін біріктіру түрінде ғы лым ды, 
бі лім ді жəне өндірісті аумақтық ин те гра ция лау дың 
жаңа нысаны) 

технополис - технополис (экономикалық қыз мет ті 
əртараптандыру нысаны - зерттеу орталығының 
тө ңі ре гі не топтасқан зерт ха на лар ды, венчурлік 
фирмаларды, т.б. қам ти тын сала аралық тех но ло-
гия лық кешен)

течение - ағым; ағыс, ағын, ағылу (1. қайсыбір қызмет 
саласындағы бағыт; 2. уақыттың, жағдайдың қоз-
ға лы сы, өтуі)

течение капитала - капиталдың ағылуы (көп көлем де гі 
ақша сомасының саяси не эко но ми ка лық бе ре ке сіз-
дік тен құтылу мақ са ты мен не көп пайда алу мақ са-
ты мен бір елден екінші елге ағылуы) 

течение экономическое - экономикалық ағым 
тийин - тийин (Өзбекстанның ұсақ шақасы)
тик - тик (биржада бағамның аздап ауытқуы)
тикер - тикер (1. ағымдағы қаржы ақпаратын беретін 
телеграф аппараты; 2. биржаның жұмыс істеуі 
ке зе ңін де акциялардың ба ға мы телеграфтық не 
телекстік тəсілмен берілетін аппарат)

тимурид - тимурид (1360 ж. Самарқанның ақша са-
райында мыстан шекілген мəнет. Алтын Орда же-
рін де Орта Азияның басқа да аймақтарында қол да-
ныс та болған)

тип аванса - алғытөлем (аванс) тұрпаты
тип банковского счета - банк шотының тұрпаты
тип бенефициария - бенефициарий тұрпаты
тип заемщиков - қарызгерлер тұрпаты
тип заказа - тапсырыс тұрпаты

тип идентифи катора банка бенефициария - бенефи-
циарий банктің сəйкестендіргіш тұрпаты

тип идентифика тора банка, отдающего распоряже-
ние - өкім беруші банктің сəй кес тен дір гіш тұрпаты

тип идентификатора бенефициариев - бе не фи циа-
рий лердің сəйкестендіргіш тұрпаты

тип идентификатора инициатора - бастамашының 
сəйкестендіргіш тұрпаты

тип идентификатора отправителя - жө нел ту шінің 
сəйкестендіргіш тұрпаты

тип инвестирования - инвестициялау тұрпаты
тип каналов сбыта - өткізу арналарының тұрпаты
тип обеспечения кредита - несиені қам та ма сыз ету 
тұрпаты

тип опциона - опцион тұрпаты
тип организации - ұйым түрпаты
тип потребителя - тұтынушы тұрпаты
тип предпринимательства - кəсіпкерлік тұрпаты
тип приоритета - басымдылық тұрпаты
тип стимулирования продаж - сатуды ынталандыру 
тұрпаты

тип структуры управления - басқару құры лы мының 
тұрпаты

тип экономического роста - экономикалық өсу 
тұрпаты

типизация - тұрпаттандыру (тұрпаттық, үл гілік ны-
сан беру, көптеген объектілер үшін ортақ үлгілік 
тə сіл  дерді, үдерістерді, əдістерді, шешімдерді пай-
далану)

типовая документация - үлгілік құжаттама
типовая номенклатура калькуляционных статей 
расходов - шығыстың каль ку ля ция лық баптарының 
үлгілік номенклатурасы

типовая норма - үлгі норма, үлгі мөлшер
типовой проект - үлгі жоба, үлгілік жоба
типовая смета - үлгі смета
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 - бух гал-
тер лік есеп шоттарының үлгі жоспары

типовые сметы бюджетных учреждений - бюджеттегі 
мекемелердің үлгі сметалары

типология - тұрпаттама (заттардың немесе құ бы лыс-
тар дың қайсыбір белгілерінің ортақтығы бойынша 
сыныпталуы)

типология потребителей - тұтынушылардың тұр-
пат та ма сы (тұтынушыларды факторлар бойынша: 
жынысына, жасына, білім дең ге йі не, табысына, кə-
сі бі не қарай сыныптау)

типы государственного финансового контроля - 
мемлекеттік қаржылық бақылау тұрпаттары

тираж - таралым (1. облигациялардың, ло те рея лық 
билеттердің кезекті ойыны; 2. банк лексикасында: 
бірінші кезекте өтелуге тиіс облигациялар; 3. банк 
баспа басылымы да на ла ры ның саны)
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тираж выигрышей - ұтыс таралымы
тираж выигрышей по государственным займам - 
мемлекеттік қарызхаттар бойынша ұтыс таралымы

тираж выигрышей по лотереям - лотереялар бойын-
ша ұтыс таралымы

тираж облигации - облигация таралымы
тираж по выигрышным вкладам - ұтыс салымы бо-
йынша таралым

тираж погашения займов - қарызды өтеу таралымы
тираж погашения облигаций - облигацияларды өтеу 
таралымы

тиражирование - таралымын көбейту
тиражное оборудование - таралым жабдығы
титр акции - акция титрі
титр облигации - облигация титрі
титризация - титрлеу (несие мекемелерінің қол да бар 
үй талаптарына арнап меншік титулдері ретінде 
айналыстағы бағалы қағаздар шығаруы)

титул - титул (1. бірқатар елдерде иеленушілік, ру-
лық атақ, мыс., кінəз, граф; 2. қандайда болсын құ-
қық тың заңи негіздемесі; 3. мү лік ке, тауарға заңи 
құ қық ты растайтын, сату шарттарына сəйкес 
сатушыдан сатып алушыға көшетін құжат; 4. заң-
да ғы, заң дар кодексіндегі ерекше бөлім; 5. күр де лі 
құ  ры лыс тың объектілер бойынша сме та ла ры ның 
эко но ми ка лық атауы)

титул законный - заңды титул
титул исполнительный - атқарушылық титул
титул на движимое имущество - жылжымалы мүлік 
титул

титул на недвижимое имущество - жылжымайтын 
мүлік титулы

титул номинальный - атаулы титул (1. нақ ты адам-
ның не заңды тұлғаның атына шы ға рыл ған бағалы 
қа ғаз; 2. есептемелік тең ге рім дер ге қол қойылған 
күн)

титул права собственности - меншік құқығы титулы
титул правовой - құқықтық титул
титул собственности - меншік титулы
титулодержатель - титул ұстаушы, титул иесі
титульная компания - титулды компания
тихий период - тыныш кезең (бағалы қағаз шығарушы 
тіркелу сатысында тұрған жəне талап бойынша 
жарнамалық қызметке тыйым салынған кезең)

тихий факторинг - тыныш факторинг
Тихоокеанская фондовая биржа - Тынық мұ хит қор 
биржасы (Лос-Анджелес пен Сан-Франциско)

тиын - тиын (1. Қазақстанның ұсақ мəнеті; 2. копей-
ка. Атаулы құны: 5. 1802 ж. мыстан ше кілген. Ресей 
империясы мен көршілес ел  дер  дің барлық аймағында 
қолданыста болған)

Т-образный бухгалтерский счет - Т-кейіптес бух гал-
тер лік шот (екі жақты шот)

Т-образный счет - Т-кейіптес шот (бейрезиденттер 
экспорт-импорт операцияларына қыз мет көрсету 
жəне РФ-дегі өкілдіктер мен филиалдарды ұстауға 
жұм са ла тын шы  ғын ды өтеу үшін ашатын рубльдік 
банк шоты)

товар - тауар (1. ең жалпы мағынада алғанда нарықта 
өткізілетін өнім, сатып алу-сату объектісі ретінде 
айқындалатын эко но ми ка лық санат; 2. өндірістік-
эко но ми ка лық қыз меттің материалдық-зат тық 
ны сан да ғы кез келген өнімі, яғни мұқ таж дық пен қа-
жеттілікті қа на ғат тан ды ра алатын жəне сатып 
алу, пайдалану немесе тұ ты ну мақ са ты мен нарыққа 
ұсы ны ла тын нəр се лер дің бəрі, сондай-ақ нақты 
объек ті лер, тұлғалар, орындар, идеялар, ұйымдар; 
3. сатушы мен сатып алушы арасындағы сатып алу-
сату объектісі, нарықтық қа ты нас тар)

товар аукционный - аукциондық тауар
товар бартерный - баспа-бас айырбас тауары
товар биржевой - биржалық тауар
товар бондовый - бондылық тауар 
товар валютный - валюталық тауар
товар Гиффена - Гиффен тауары (бағасы кө те ріл ген де 
тұтынылуы көбейетін тауар) 

товар денежный - ақшалай тауар
товар длительного пользования - ұзақ пайдаланыла-
тын тауар

товар за наличный - қолма-қол ақшаға сатылатын 
тауар

товар заложенный - кепілге салынған тауар
товар застрахованный - сақтандырылған тауар
товар инвестиционный - инвестициялық тауар
товар индивидуального потребления - жеке тұтыну 
тауары

товар иностранный - шетел тауары, шетелдік тауар
товар, котирующийся на бирже - биржада бағам да ла-
тын тауар

товар наличный - қолдағы тауар, қолда бар тауар, 
қолма-қол тауар

товар, находящийся в залоге на таможенном складе 
- кеден қоймасында кепілде тұрған тауар

товар, не имеющий спроса на рынке - на рық та сұ ра-
ны сы жоқ тауар

товар, не подверженный конъюнктурным колеба-
ниям - жағдаяттық ауытқуға ұшы ра ма ған тауар

товар низкого качества - сапасы төмен тауар
товар низкосортный - төмен сұрыпты тауар
товар, отпускаемый в кре дит - несиеге босатылатын 
тауар

товар пакотильный - төменқол тауар (сапасы нашар 
тауар)

товар пассивного спроса - енжар сұранымды тауар
товар по кассовым сделкам - кассалық мə мі ле бо-
йынша өткізілген тауар (биржада)

товар повседневного спроса - күнделікті сұ ра нысқа 
ие тауар

товар повышенного спроса - жоғары сұ ра ныс қа ие 
тауар, көпшілік қолды тауар

товар под арестом - тыйым салынған тауар
товар, пользующийся большим спросом - сұ ранысы 
көп тауар

товар, пользующийся международным спросом - 
халықаралық сұранысқа ие тауар
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товар с сертификатом биржи - несиеге босатылатын 
биржа сертификаты бар тауар

товар, отпускаемый в кре дит - несиеге босатылатын 
тауар

товар потребительский - тұтыну тауары 
товар потребительского назначения - тұтыну мақса-
тын дағы тауар

товар стратегический - стратегиялық тауар
товар фирменный - фирмалық тауар
товар ходовой - өтімді тауар
товар широкого потребления - көпшілік қол ды тауар
товар-аналог - ұқсас-тауар
товарищ-вкладчик - салымшы-жолдас (се рік тес тікке 
қатысушы)

товарищество - серіктестік (екі не одан көп тұл ға лар-
дың іскерлік операцияларды жүр гі зу мақсатымен 
құ рыл ған қа уым дас ты ғы)

товарищество коммандитное - коммандиттік серік-
тес тік, толымды серіктестік, се нім гер лік серіктестік

товарищество кредитное - кредиттік се рік тес тік
товарищество на вере - сенімге негізделген серік тес-
тік, сенімгерлік серіктестік

товарищество на паях - жарнапұлға не гіз дел ген серік-
тестік, үлеспұлға негізделген серіктестік 

товарищество ограниченное - шектеулі се ріктестік
товарищество открытое - ашық серіктестік
товарищество паевое - жарнапұлдық се рік тестік, 
үлес пұлдық серіктестік

товарищество с дополнительной ответствен-
ностью - қосымша жауапкершілікті се рік тестік 
(қатысушылары серіктестіктің жар ғылық қорына 
салған салымдары ше гін де, ал бұл сома жетіспеген 
жағдайда осы жарғылық қорға салған салымына 
еселенген мөлшердегі тиесілі мүлкімен қосымша жа-
уап беретін шаруашылық серіктестік)

товарищество с неограниченной ответственностью 
- жауапкершілігі шектеусіз се  рік тес тік

товарищество с ограниченной ответственностью 
- жауапкершілігі шектеулі се рік тес тік (несиегерлер 
алдында тек өз мүлкімен ғана жауап беретін, ал 
несиегерлердің талаптары серіктестік мүшелеріне 
жүр мей тін серіктестік)

товарищество с ограниченной ответственностью, 
не объявляющее заранее объект инвестиций - күні 
бұрын инвестиция объек ті сі деп жарияланбаған 
жауап кершілігі шектелмеген серіктестік

товарищество с ограниченной ответственностью, 
объяв ляющее объект своих инвестиций - өзінің 
инвестиция объектісін жа  рия ла ған жауапкершілігі 
шектеулі серіктестік

товарищество ссудно-сберегательное - несие-жинақ 
ақша серіктестігі

товарищество торговое - сауда серіктестігі
товарищество хозяйственное - шаруашылық серік-
тестік

товарная биржа - тауар биржасы

Товарная биржа Виннипега - Виннипег тауар биржа-
сы (Канада)

Товарная биржа Канзаса - Канзас тауар биржасы 
(АҚШ)

товарная бумага - тауарлық қағаз (тауармен қам та-
ма сыз етілген түгендемелік қарыздар не алғы тө-
лемдер)

товарная компенсационная биржа - өтем ақы лы тауар 
биржасы

товарная котировка - тауар бағасын белгілеу, тауар 
бағасының белгіленімі

товарная ниша - тауар тауашасы
товарная номенклатура - тауар номенклатурасы 

(1. белгілі бір нарықта сатуға ұсы ны ла тын та уар-
лар дың сұрыпталымдық топ та ры ның жиынтығы; 
2. кəсіпорында өн ді рі летін өнімнің тізбесі; 3. өн ді-
ріс тік бағдарламаның құрылымы)

товарная номенклатура внешнеэкономической дея-
тельности (ТН ВЭД) - сыртқы эко но ми калық қыз-
мет тің тауар номенклатурасы

товарная скидка - тауар шегерімі
товарная ссуда - тауарлай несие
товарная ставка - тауар мөлшерлемесі
товарная структура спроса - сұраныстың та  уар  лық 
құрылымы (жекелеген тауарлар мен тауарлар топ-
та ры ның сұраныстың жалпы көлеміндегі үлес сал-
мақ та ры ның жиынтығы)

товарная структура товарооборота - тауар 
айналымының тауарлық құрылымы

товарная те ория денег - ақшаның тауар теориясы
товарная форма расчета - тауарлық есеп айырысу 
нысаны

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 покрытие векселя - вексельдің орнын тауар-
мен толтыру, векселльді тауармен жабу

товарное предложение - тауар ұсынысы (на рық та та-
уарлар мен көрсетілетін қыз мет тер дің болуы)

товарно-залоговый кредит - тауар-кепіл зат тық несие 
(тауарлар топтамасын кепілге алып берілетін несие)

товарно-фондовая биржа - тауар-қор биржасы
товарность - тауарлылық
товарные бумаги - тауар қағаздары (1. зат тық құ-
қық ты, көбінесе меншік құқығын, яки тауарға кепіл 
құ қы ғын бекітетін қағаздар: коносаменттер, де-
ливери-ордерлер, қойма куəліктері, т.б.; 2. айырбас 
құ ра лы ретінде пайдаланылатын, сонымен бірге 
кəдуіл гі тауар ретінде сатылатын жəне сатып 
алынатын тауар)

товарные операции банка - банктің тауар операция-
лары (банктердің тауар не тауар құ жат та ры ке-
піл ді гі мен несие беруі, тауар-ко мис сия лық операция-
лар жасауы, тауарлар сатуы)
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товарные фьючерсы - тауар фьючерстері
товарные ценные бумаги - тауарлай бағалы қағаздар
товарный аккредитив - тауар аккредитиві (сауда 
мəмілесі негізінде туындайтын)

товарный аккреди тив, оплачиваемый без предъяв-
ления отгрузочных документов - жүк жөнелту құ-
жат та рын көрсетпей тө ле не тін тауар аккредитиві

товарный брокер - тауар брокері
товарный валютный курс - тауарлық ва лю та лық 
бағам

товарный валютный курс тенге - теңгенің тауарлық 
валюталық бағамы

товарный вексель - тауарлық вексель (тө лем ақы ны 
ақшамен емес, тауармен төлеу көз де ле тін мін дет-
те ме, вексель)

товарный демпинг - тауарлық демпинг (тауарларды 
ішкі нарықтағы бағадан төмен бағамен экспортқа 
шығару)

товарный знак - тауар белгісі (тауарларды даралан-
дыру үшін оларға не олардың бумасына қойылатын 
бейнелер не рəміздер)

товарный капитал - тауар капиталы
товарный кредит - тауар кредиті, тауарлай кредит 

(тауар нысанында берілетін несие, тек уағ да ла сыл-
ған тауарды сатып алу үшін пайдаланылуы мүмкін)

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 - экспорт-
тық операциялар бойынша тауар шоты

товарный фетишизм - тауар фетишизмі (тауарға 
ерекше сиқырлы сипат беру, оған басты ай қын дау-
шы реттеуіш ретінде, экономикалық қа ты нас тар-
дың ғана емес, сонымен бірге адамдардың ара сын-
да ғы басқа да қатынастардың факторы ретінде 
қа рау, адами қатынастарды тауарлар арасындағы 
қа ты нас тар мен ауыстыру) 

товарный фонд - тауар қоры
товарный чек - тауар чегі (дүкеннің сатушысы са-
тып алушы алған тауарды қуат тау ретінде жазып 
беретін белгіленген ны сан да ғы құжат)

товаровладелец - тауар иесі
товародвижение - тауар қозғалысы, тауардың жылжы-
тылуы (тауардың көтерме сатып алушылар жəне 
тауар айналысына басқа да қатысушылар арқылы 
өндірушіден сатып алушыға жылжытылуы үдерісі)

товарообменная сделка - тауар айырбастау мəмілесі
товарообменная сделка на безвалютной основе - ва-
лютасыз төлем негізіндегі тауар айырбастау мəмілесі

товарооборот - тауар айналымы (1. белгілі бір уа қыт 
кезеңінде сатылған жəне сатып алын ған та уар лар-
дың ақшалай тұлғаланған кө ле мі; 2. тауарлардың 

айналыс аясында ақ ша ға айырбасталуымен жəне 
өн ді ріс тен тұ ты ну ға ауысуымен байланысты қоз-
ға лы сы)

товарооборот оптовый - көтерме сауда тауар айналымы
товарооборот посреднической торговли - дел дал дық 
сауда тауар айналымы

товарооборот розничный - бөлшек сауда та уар айна-
лымы

товарооборот со странами СНГ - ТМД ел де рі мен 
тауар айналымы

товарообращение - тауар айналысы
товары - тауарлар (кеден құқығында: мем ле кет тік не-
месе кедендік шекарадан өт кі зі ле тін кез келген жыл-
жымалы мүлік, соның ішінде валюта, валюталық 
құн дылықтар, электр, жылу энергиялары, көлік 
құралдары)

товары “белые” - “ақ” тауарлар (ұзақ пайдаланыла-
тын тауарлар сыныбы, оларға кір жуғыш, ыдыс жу-
ғыш машиналар, мұз  дат қыш камералар, плиталар, 
тамақ пі сі ре тін пештер жатады, бұл тауарлар ақ 
тү ні ке мен қапталуы себепті “ақ” деп аталады)

товары биржевые - биржалық тауарлар
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 та уарлар
товары конкурентные - бəсекелік тауарлар
товары конкурентоспособные - бəсекеге жарамды 
тауарлар

товары массового потребления - жаппай тұ ты ны ла-
тын тауарлар, көпшілік тұтынылатын тауарлар

товары народного потребления - халық тұ ты натын 
тауарлар

товары некоммерческие - бейкоммерциялық тауарлар
товары неконкурентоспособные - бəсекеге жарамсыз 
тауарлар

товары отечественного производства - отан дық өнді-
ріс тауарлары

товары потребительские - тұтыну тауарлары
товары потребительского назначения - тұ ты нуға 
арналған тауарлар

товары розничные - бөлшек сауда тауарлары
товары широкого потребления - көпшілік қолды та-
уарлар

товары с нулевой ставкой - нөлдік мөл шер ле мелі 
тауарлар

тождество - теңдестік, ұқсастық
тождество баланса - теңгерім ұқсастығы
тойя - тойя (Папуа-Жаңа Гвинеяның ұсақ шақасы)
токийская фондовая биржа - Токио қор биржасы
токкин - токкин (жапон қор нарықтарындағы ерекше 
инвестициялық қор)

толар - толар (Словенияның ақша бірлігі)
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толерантность - толеранттылық, төзімділік, тағат ты-
лық (жеке адамдардың, топтардың, əлеуметтік 
жұртшылықтың арасындағы мəдени, діни, нəсілдік 
жəне басқа айыр ма шы лық тар дың заңдылығын мо-
йын дау, басқа адамдардың түр-түсіндегі, бет-əлпе-
тін дегі, мінез-құлқындағы, жан-дүниесіндегі ұқ сас-
сыз дық қа төзімділікпен қарау)

толерантность к риску - қауіп-қатерге тө зім ді лік
толкование - түсіндірме, түсіндіру
толкование договора - шарттың түсіндірмесі, шартты 
түсіндіру

толкование закона - заңның түсіндірмесі, заң ды 
түсіндіру

толкование законодательное - заңнамалық тү сіндірме
толкование контракта - келісімшарттың тү сіндірмесі
толкование текста - мəтіннің түсіндірмесі
толпа - тобыр (жаргон сөз: мəміле жасасу үшін бир-
жа ның сауда құжырасының бір же рі не жиналып, 
бир жаның операция құ жы ра сын да ғы қор құн ды лық-
та ры арқылы операциялар жүргізетін брокерлер)

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
только для расчетов - тек қана есеп айырысу үшін 

(чектегі жазба)
“только для расчетов” - “тек қана есеп айырысу үшін”
только на депозит - тек қана депозитке (чек те гі жазба)
только на счет по лучателя - тек қана сатып алу шы-
ның шотына (кросталған чектегі жазба)

“только основной долг” - “тек қана негізгі борыш”
только наличными - тек қана қолма-қол ақ шалай
“том-некст” - “том-некст” (іс жүзінде ер тең баста-
лып, арғы күні аяқталатын құ рам дас ты рыл ған 
мəміле)

“тонкая грань” - “нəзік қыр” (тауардың, бағалы қа-
ғаз дар дың немесе өзге де мүліктің иесінде осы мү-
лік тің саны болмашы ғана болатын, сондықтан мү-
лік тің бағасы немесе құны сəл құлдыраса қарызгер 
бо ры шы ның сомасы кредитті қамтамасыз ету құ-
ны нан көп болатын жағдай)

“тонкая” капитализация - “жұқалтаң” капиталданды-
ру, “қоңылтақ” капиталдандыру (компания капиталы 
тым аз акция лардан құралатын, ал салық органдары 
тұр ғы сы нан облигациялары тым көп көрінетін ка-
питалдандыру нысаны)

“тонкий” рынок - “жұқалтаң” нарық, “қо ңыл тақ” на-
рық, “тақыл-тұқыл” нарық (сатып алу ға сұранысы аз 
жəне сатуға ұсынысы аз нарық)

тонтин - тонтин (бағалы қағаз)
тонтина - тонтина (ғұмырлық рентаны сақ тан ды ру-
дың бір түрі)

топикс - топикс (Токио қор биржасындағы қор лар 
баға сының арнаулы индексі)

торг - сауда-саттық (базар, нарық; мүлікті, тауарды 
көпшілікке сату)

торг аукционный - аукциондық сауда-саттық, бəсекелі 
сауда-саттық (аукциондық ережелер бойынша жүр гі-
зі ле тін сауда-саттық)

торг бюджетный - бюджеттік сауда-саттық
торгбанк - сауда банкі (халықаралық сауданы қар жы-
лан дыруға мамандандырылған банк) 

торги биржевые - биржалық сауда-саттық
торги гласные - жария сауда-саттық
торги закрытые - жабық сауда-саттық
торги международные - халықаралық сау да лас тық, 
халықаралық сауда-саттық

торги местные - жергілікті сауда-саттық
торги негласные - құпия сауда-саттық
торги опционами - опциондармен сауда-саттық
торги открытые - ашық сауда-саттық
торги по государственным краткосрочным обли-
гациям - қысқа мерзімді мемлекеттік облигациялар 
бойынша сауда-саттық

торги по заключению правительственных контрак-
тов - үкіметтік келісімшарттар жасасу жөніндегі 
сауда-саттық

торги по корпоративным ценным бумагам - кор по-
ра тивтік бағалы қағаздар бойынша 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 фьючерсными контрактами - фьючерстік 
келісімшарттармен сауда-саттық

торги электронные - электрондық сауда-саттық
торговать - сауда жасау, саудаласу
торговать с дисконтом - дисконтпен саудалау (атаулы 
құнды бағамдық құннан өсіре отырып сауда жасау) 

торговать с премией - сыйлықақылы саудалау 
(бағамдық құнды атаулы құннан өсіре отырып сауда 
жасау) 

торговая авторизация - сауда авторизациясы, сауданы 
авторландыру (делдалдық фирманың агент ретінде 
əрекет ететін қызметкеріне клиент үшін сатып 
алу-сату мəмілесін жа са суға берілген сенімхат) 

торговая биржа - сауда биржасы
торговая война - сауда қырқысы (екі немесе бірнеше 
елдің қырқысқан екі жақты қол дам паздығы, мұн да 
бір елдің үкіметі им порт қа енгізген тариф ке дер гі-
ле рі басқа мемлекеттер тарапынан соған ұқсас əре-
кет туғызады)

торговая выручка - сауда түсімі, саудадан түс кен ақша
торговая демо-версия - сауда демо-версиясы (форекс 
нарығында сауда бастаушыға тəжірибелі форекс-
брокердің барлық мүм кін дік тері берілетін сауда) 

торговая зона - сауда аймағы
торговая инспекция - сауда инспекциясы
торговая ипотека - сауда ипотекасы (банктер мен құ-
ры лыс ұйымдары сауда мақсатына арналған жыл-
жымайтын мүлік, айталық, дүкендік үй-жай сатып 
алу үшін беретін мақсатты қарыз)

торговая картотека - сауда картотекасы
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торговая книга - сауда кітабы
торговая конкуренция - сауда бəсекесі
торговая конъюнктура - сауда жағдаяты
торговая марка - сауда таңбасы (фирма өндіретін не 
сататын тауарлардың айырым белгісі ретіндегі 
рəміз)

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 бірлі-
гі, қалыпты сауда өлшемі

торговая операция - сауда операциясы (акцияларды 
бағамының өзгеруі есебінен пайда алуға үміттеніп 
сату жəне кейіннен сатып алу дегенді білдіретін 
банк термині)

торговая операция за доллары - долларға жасалатын 
сауда операциясы

торговая оптовая сеть - көтерме сауда желісі
торговая палата - сауда палатасы (коммерсанттар 
мен өнеркəсіпшілер бірлестігі; мүд де лерді келісу 
жəне бірыңғай ша руа шы лық саясатын жүргізу, осы 
мүд делерді мем ле кет тік билік органдары алдында 
қор  ғау жəне білдіру мақсатын көздейді)

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 система рынка государственных кратко-
срочных бескупонных облигаций - мемлекеттік 
қысқа мерзімді купонсыз облигациялар нарығының 
сауда жүйесі

торговая скидка - сауда шегерімі
торговая статистика - сауда статистикасы
торговая точка - сауда нүктесі
торговая тратта - сауда траттасы (1. өнімді жөнелткен 
немесе қызмет көрсеткен жет кі зу ші нің төлем тап-
сырмасы; 2. бел гі лі бір шарттармен жеткізілген 
тауар топ та ма сы ның сауда мəмілесіне не гіз дел ген 
ақысын төлеу міндеттемесі; 3. ком мер ция лық несие 
нысаны)

торговая универсальная компания - əмбебап сауда 
компаниясы 

торговая фирма - сауда фирмасы (оған тауар өндіруші 
осы тауардың босалқы қорын белгілі бір деңгейде ұс-
тау ға міндеттенгені үшін айырбас ретінде сатып 
алудың жеңілдікті жағдайын жасайды)

торговая фирма, осуще ствляющая операции за свой 
счет и по поручению клиентов - операцияны өз есе-
бі нен жəне клиенттердің тапсырмасы бойынша жү зе-
ге асырушы сауда фирмасы

торговая цена - сауда бағасы

торговец алмазами - алмаспен сауда жасаушы 
торговец биржевой - биржа сатарманы
торговец валютой - валюта саудагері 
торговец драгоценными товарами - қымбат бағалы 
тауарлармен сауда жасаушы 

торго вец иностранными девизами - шетел девиз де рі-
мен сауда жасаушы 

торговец крупными партиями ценных бумаг - баға-
лы қағаздарды ірі топтамалармен сатушы сатарман

торговец монетами из дра гоценных металлов - асыл 
металдардан жасалған мə нет тер мен сауда жасаушы 

торговец по договору - шарт бойынша сатарман
торговец продовольственными товарами - азық-
түлік тауарларымен сауда жасаушы

торговец слитками благо родных металлов - асыл 
металдар құймасымен сауда жасаушы

торговец ценными бумагами - бағалы қағаздармен 
сауда жасаушы

торговец ценных бумаг - бағалы қағаздар сатарманы
торговец, совершающий кассовые сделки - кассалық 
мəміле жасаушы саудагер

торговец, совершающий сделки за наличные - 
қолма-қол ақшаға мəміле жасаушы саудагер

торговли определенным ви дом акций - акциялардың 
белгілі бір түрімен сауда жасау

торговля - сауда (1. тауарлар мен қызметтер нарығы; 
еңбек өнімдері мен көрсетілетін қызметтерді айыр-
бастау нысаны 2. халық шаруашылығының тауар-
ларды сатып алу-сату жолымен өткізетін саласы; 
3. сатып алушы мен сатушы арасында екі жақты 
келісім жасасу жолымен тауарды сатып алу-сату 
үдерісі; 4. тауарлардың айналымы, сатып алу, сату 
жөніндегі шаруашылық қызметі)

торговля акциями - акциялармен сауда жасау
торговля акциями после официального закрытия 
рынка - нарық ресми жабылғаннан кейін акциялар-
мен сауда жасау

торговля аукционная - аукциондық сауда
торговля бартерная - баспа-бас айырбас саудасы 
торговля беспошлинная - бажсыз сауда‚ баж салын-
байтын сауда

торговля без пос редников - делдалдарсыз сауда 
торговля бесприбыльная - пайда кел тір мей тін сауда
торговля биржевая - биржалық сауда (тауар, қор 
жəне валюта биржаларында биржа заңдарында 
бел гі лен ген жəне биржалық өзін-өзі реттеу шең-
бе рін де əзірленген нормалар мен ережелерге сəйкес 
сауда алыс-берістерін жасау)

торговля бок о бок - қоян-қолтық сауда (бір биржада 
бағалы қағазбен жəне осы бағалы қағаздың опцио-
нымен сауда жасау)

торговля в рамках Европейского экономического 
сообщества - Еуропалық эко но ми ка лық қоғамдастық 
шеңберіндегі сауда

торговля в рассрочку - мерзімі кейіндетілген сауда, 
мəулеттік сауда
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торговля в режиме реального времени - сау даны 
нақты уақыт тəртіптемесімен өткізу (биржада) 

торговля валютой - валюта саудасы
торговля векселями - вексельдермен сауда жасау
торговля взаимная - өзара сауда
торговля взаимовыгодная - өзара тиімді сауда
торговля встречная - ыңғайласпа сауда, қарама-қарсы 
сауда (белгілі бір тауар немесе көрсетілетін қыз мет 
түрлерін сату басқа бір тауарларды немесе көр се ті-
ле тін қызметтерді сатудың шарты болып табыла-
тын сауда мəмілесі)

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 жү ре тін сауда
торговля законная - заңды сауда
торговля закрытая - жабық сауда
торговля иностранной валютой - шетел валютасымен 
сауда жасау

торговля комиссионная - комиссиялық сауда
торговля компенсационная - өтемдік сауда, өтем ақы-
лы сауда 

торговля конкурсная - конкурстық сауда
торговля крупными партиями - ірі топтамалы сауда
торговля крупными партиями ценных бумаг между 
институциональными инвесторами - институттық 
инвесторлар ара сын да ғы ірі топтамалы бағалы қағаз-
дар саудасы

торговля лицензионная - лицензиялық сауда 
торговля межгосударственная - мемлекет аралық 
сауда

торговля между брокерами с целью создать види-
мость активности рынка - нарықтың белсенділігін 
алдаусыратып көрсету мақсатымен брокерлер ара-
сында сауда жасау

торговля международная - халықаралық сауда
торговля межрегиональная - аймақ аралық сауда
торговля межстрановая - ел аралық сауда
торговля мелкими пар тиями ценных бумаг - бағалы 
қағаздардың ұсақ топтамаларымен сауда жасау

торговля меновая - айырбас саудасы
торговля мировая - дүние жүзілік сауда
торговля многосторонняя - көп тарапты сауда
торговля монопольная - монополиялық сауда
торговля на основе взаимной выгоды - өзара тиім ді-
лік негізінде сауда жасау

торговля на рынке - нарықта сауда жүргізу
торговля на фондовой бирже - қор биржа сын да ғы 
сауда

торговля на черном рынке - қара базардағы сауда
торговля национальная - ұлттық сауда
торговля невидимая - елеусіз сауда, көзге кө рін бей-
тін сауда (1. теңіз, автомобиль, əуе кө лі гі нің басқа 
елдердің жүктері мен жолау шыларын тасымалдау 

кезінде көрсететін түрлі қызметтерін сатып алу-
сату операциялары; 2. сақтандыру жəне несие опе-
рацияларын жүзеге асыру; 3. шетелде машиналар 
мен жабдықтарды, жылжымайтын мүлікті жалға 
беру; 4. шетел туризмін ұйым дастыру, яғни кеден 
статистикасында тіркелмейтін операциялар)

торговля недвижимостью - жылжымайтын мүлік сау-
дасы

торговля незаконная - заңсыз сауда
торговля неорганизованная - ұйымдаспаған сауда
торговля опционами - опциондармен сауда жасау
торговля оптовая - көтерме сауда, толайым сау да 

(тауарды жеткізушілерден ай тар лық тай кө лем де 
сатып алып, кейіннен бөл шек саудамен ай на лы су-
шы лар ға немесе өнер кə сіп те пай да ла ну шы лар ға аз 
топтамамен сату үдерісі)

торговля оптово-розничная - көтерме-бөлшек сауда
торговля опционами и акциями одновременно - бір 
мезгілде жүргізілетін опциондар мен акциялар сау-
дасы

торговля организованная - ұйымдасқан сауда
торговля посылочная - сəлемдемелік сауда, сауқат 
сауда, жөнелтпелі сауда (тауардың дара даналарын 
немесе өнімдердің ұсақ топтамаларын байланыс 
кəсіпорындары арқылы сату)

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 ав-
томаттары аркылы жүргізілетін сауда

торговля с рассрочкой пла тежа - төлем мерзімі ұзар-
ты латын сауда

торговля с самим собой - өзіндік сауда, өзі мен-өзі 
болатын сауда (брокер сатып алу мен сатуды белгілі 
бір бағамен тіркейтін рəсім)

торговля транзитная - транзиттік сауда
торговля трансатлантическая - транс ат лан ти ка лық 
сауда

торговля трансевропейская - трансеуропалык сауда
торговля транспортная - көлік саудасы
торговля трехсторонняя - үш тарапты сауда
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 қағаз дармен 
сауда жасау
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торговля ценными бумагами вне фондовой биржи - 
қор биржасынан тыс бағалы қа ғаз дар мен сауда

торговля ценными бумагами до открытия биржи 
- биржа ашылғанға дейін бағалы қағаздармен сауда 
жасау

торговля ценными бумагами и опционами под них 
на одной и той же бирже - белгілі бір биржада ба ға-
лы қағаздармен жəне опциондармен оларды ке піл ге 
салып сауда жасау

торговля ценными бу магами на основе компьютер-
ных программ - компьютерлік бағ дарламалар не гі-
зін де бағалы қағаздармен сауда жасау

торговля ценными бума гами на основе необнародо-
ванной информации - жария етіл ме ген ақпарат не гі-
зін де бағалы қа ғаз дар мен сауда жасау

торговля ценными бумагами по определенной шка-
ле - белгілі бір шəкіл бойынша бағалы қағаздармен 
сауда жасау

торговля ценными бумагами после закрытия биржи 
- биржа жабылғаннан кейін бағалы қағаздармен сауда 
жасау

торговля ценными бу магами с помощью электрон-
ных средств - электронды құ рал дар дың көмегімен 
ба ға лы қағаздармен сауда жасау

торговля ценными бумагами со скидкой - бағалы 
қағаздармен шегерімді сауда жасау

торговля чеками - чектермен сауда
торговля челночная - алып-сатарлық сауда, əбжіл 
сау да

торговля через агентов - агенттер арқылы жүргізі ле-
тін сауда

торговля через посредников - делдалдар арқылы жүр-
гі зілетін сауда

торговля электронная - электронды сауда 
торговля электронными товарами - элек трон дық та-
уарлар саудасы

торгово-взвешенный индекс - безбенделген сауда 
индексі

торговое агентство - сауда агенттігі
торговое консульство - сауда консулдығы
торговое наложение - сауда үстелімі, сауда үс телмесі
торговое обложение - саудаға салық салу
торговое посредничество - сауда делдалдығы
торговое представительство (торгпредство) - сауда 
өкілдігі

торговое соглашение - сауда келісімі
торговое товарищество - сауда серіктестігі
торговое активное сальдо - сауданың актив сальдосы
торговое ограничение - сауда шектеуі
торговое правило - сауда ережесі
торговое финансирование - сауданы қаржы ландыру 
торгово-политическое отношение - сауда-сая си 
қатынас

торгово-посредническая деятельность - сауда-дел-
дал дық қызмет

торгово-посреднические операции - сауда-делдалдық 
операциялар

торгово-промышленный банк - сауда-өнер кəсіп банкі
торгово-промышленный центр - сауда-өнер кəсіп 
орталығы

торгово-финансовый план - сауда-қаржы жоспары
торгово-экономические отношения - сауда-эконо ми-
ка лық қарым-қатынас

торговые бумаги - сауда қағаздары
торговые валютные операции - сауда ва лю та лық опе-
рациялар, валюталық сауда операциялары

торговые векселя для финансирования товарных 
операций - тауар операцияларын қаржыландыруға 
арналған сауда векселі

“торговые деньги” - “сауда ақшасы”
торговые договоры и соглашения - сауда шарттары 
мен келісімдері

торговые и оптово-сбытовые скидки - сауда жəне 
көтерме сауда-өткізім шегерімі

торговые и платежные соглашения - сауда жəне 
төлем келісімдері

торговые и про мышленные кредиты - сауда жəне 
өнеркəсіптік кредиттер

торговые ограничения - саудаға шектеулер (сауда 
жо лын дағы импорттық тарифтер, импортқа үлес-
те ме енгізу, басқа бей та риф тік шектеулер қою 
түріндегі кедергілер)

торговые операции с долговыми обязательствами 
- борыштық міндеттемелерімен жасалатын сауда опе-
рациялары

торго вые операции с зарубежными стра нами - шет 
елдермен сауда операциялары

торговые организации - сауда ұйымдары
торговые партнеры - сауда серіктестері
торговые переписи - сауда санағы
торговые пиджаки - сауда пенжактары (операциялық 
құжырадағы делдалдар мен түрлі қызметшілерді 
анықтауға арналған түрлі-түсті пенжактар)

торговые преференции - сауда пұрсат ты лық та ры
торговые расходы - сауда шығысы
торговые термины - сауда аталымдары (тауарларды 
сату шарттарының халықаралық саудада қол да ны-
ла тын стандарттық тү сін дірмелері)

торговые термины группы D - D тобындағы сау да 
аталымдары (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP шартта-
рын қамтитын сауда тер мин де рі)

торговые термины группы F - F тобындағы сауда 
аталымдары (FCA, FAS, FOB шарттарын қамтитын 
сауда терминдері)

торговые термины группы Е - Е тобындағы сауда 
аталымдары (EXW шартын қамтитын сауда тер-
мин де рі, мұнда сатып алушы та уарды са ту шы ның 
қоймасынан алады)

торговые термины группы С - С тобындағы сауда 
аталымдары (CІF, CFR, CPT, CІP шарттарын қам-
ти тын сауда терминдері)

торговые финансы - сауда қаржысы
торговые ценные бумаги - саудадағы бағалы қағаздар
торговый - саудалық
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торговый автомат - сауда автоматы
торговый агент - сауда агенті
торговый агент-консигнант - сауда кон сиг нант-агенті
торговый аккредитив - сауда аккредитиві
торговый акцепт - сауда акцептісі (1. ком мер ция лық 
ұйымдар акцептейтін төлем талабы; 2. экспортшы 
мен импортшыға ұсынылған аударма вексель)

торговый баланс - сауда теңгерімі (елдің ха лық ара лық 
саудаға қатысуы нəтижесі көр се ті летін есеп-қисап)

торговый баланс внешней торговли - сыртқы сауда-
ның сауда теңгерімі

торговый баланс страны - елдің сауда тең ге рі мі
торговый банк - сауда банкі
торговый барьер - сауда кедергісі, сауда тос қа уылы 

(мемлекеттер арасында еркін сауданы қолдан 
шектеу)

торговый вексель - сауда векселі
торговый департамент - сауда департаменті
торговый дефицит - саудадағы тапшылық (им  порт -
тың экспорттан асып түсуі шамасы)

торговый дисконт - сауда дисконты
торговый договор - сауда шарты
торговый дом - сауда үйі (1. тауар өндірісі аясына 
енумен, өндіріс кооперациясын ұйым дас ты ру мен, 
несие-қаржы операцияларына қа ты су мен айналы-
сатын ірі сауда ұйымы; не гі зі нен өз есебінен немесе 
өндірушілердің, тұ ты ну шы лар дың, тауар саудасы-
мен айналысатын басқа да тұлғалардың есебінен 
нақ  ты тауармен мəміле жасасатын делдалдық 
фирма)

торговый дом, занимающийся международной тор-
говлей - халықаралық саудамен шұғылданатын сауда 
үйі

торговый доход - сауда табысы
торговый зал - сауда құжырасы
торговый зал биржи - биржаның сауда құжы расы
торговый зал Лондонской фон довой биржи - Лондон 
қор биржасының сауда құжырасы

торговый знак - сауда белгісі
торговый излишек - саудадағы артылу (экспорттың 
импорттан асып түсуі)

торговый капитал - қор капиталы
торговый караван - сауда керуені
торговый каталог - сауда тізімдігі
торговый комплекс - сауда кешені
торговый кредит - сауда кредиті (тауарларды жет-
кі зу ші мен қызметтер көрсетушіде ашылған шот, 
сондай-ақ фирма төлеген төлемдердің жет кі зу ші де-
гі жазбасы)

торговый кредитор - сауда несиегері
торговый кризис - сауда дағдарысы
торговый лимит - сауда лимиті
торговый маклер - сауда делдалы
торговый обмен - сауда айырбасы
торговый оборот - сауда айналымы
торговый обычай - сауда ғұрпы (ғұ рып қа не гіз дел ген 
дəстүр, яғни сауда қа ты нас та ры аясында тұрақты 

жəне бір жолғы қай та ла  нуы себепті орныққан, 
жалпы жұрт мо йын да ған ереже)

торговый пассивный баланс - пассив сауда теңгерімі, 
сауданың пассив теңгерімі 

торговый посредник - сауда делдалы
торговый пост - сауда бекеті, сауда қосы (биржа құ-
жы ра сын дағы бағалы қағаздар сатып алынатын 
жəне сатылатын орын)

торговый представитель - сауда өкілі (1. сауда неме-
се өндірістік компаниясының атынан комиссиялық 
ақыға тұрақты түрде мəміле жасасу, делдалдық 
ету тапсырылатын адам; 2. қайсы бір елдің ше тел-
де гі сауда өкілдігінің басшысы)

торговый процесс - сауда үдерісі
торговый реестр - сауда тізілімі (сауда фирмаларының 
ресми тіркелетін тізілімі)

торговый сертификат - сауда сертификаты
торговый союз - сауда одағы (бір-бірімен еркін сауда 
туралы келісіммен біріккен, одаққа кірмейтін елдер-
ден келетін импортқа ортақ тарифтік тос қа уыл-
дар қоюды көздейтін мемлекеттер тобы)

торговый устав - сауда жарғысы
торговый участник - саудаға қатысушы
торговый фактор - сауда факторы
торговый центр - сауда орталығы
торговый чек в системе BASE II - BASE II жүйе сін-
де гі сауда чегі

торгпред - сауда өкілі
торгпредство - сауда өкілдігі
Торгсин (Всесоюзное объединение по торговле с ино-
странцами) - Сыртсауда (Шетелдіктермен сауда 
жасау жөніндегі бүкілодақтық бірлестік)

торгуемый американский опцион - сатылатын аме-
ри кандық опцион

тормоз налоговый - салық тежеуілі (инфляцияға қар сы 
күресу үшін салықты көбейту жолымен эко но ми ка-
лық өсу мен ішкі сұранымды тежеу)

тормоз финансовый - қаржылық тежеуіш
тотализатор - тотализатор (ат жарыстарында белгілі 
бір атқа тігілген бəстің ақшалай сомасын жəне 
жалпы сомасын көрсететін есептеуіш)

тоталитаризм - тоталитаризм (мем ле кет тік билік елде 
демократиялық бос тан дық тар ды, саяси оп по зи ция-
ның пайда болу мүм кін ді гін жойған, қоғамдық өмір ді 
өз мүд де ле рі не толық бағындырған, өз билігін зор-
лық-зом бы лық тың, əскери-саяси террордың, ха лық-
ты рухани құлға айналдырудың күші мен сақтаған 
қай сы бір топтың қолына шо ғыр лан ды рылатын сая-
си құрылыс режимі)

тотальная ориентация маркетинга - марке тингінің 
мүлтіксіз бағдарлануы

тото - тото (тотализатор)
точечная модель экономики - экономиканың нүктелік 
үлгісі (экономикалық жүйенің тасымалдау үдерісі 
ескерілмейтін оңай ла тыл ған үлгісі)

точечно-фигурная схема - нүктелі-фигуралы тə сім 
(бағалы қағаздар бағасының ауытқуын жəне оның 
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беталысын қадағалау үшін тех ни ка лық талдауда 
қолданылатын кестелік тəсіл)

точка безубыточности - залалсыздық нүк те сі, залал-
сыз дық межелі (залалсыздық кес те сін де толық тү-
сім мен толық шығын сы зық та ры ның қиылысқан 
нүктесі)

точка безубыточности в операциях с ценными бума-
гами - бағалы қағаздармен жасалатын опе ра ция лар-
да ғы залалсыздық межелі

точка заказа - тапсырыс шегі
точка золотая - алтын межел (алтын тепе-теңдігіне 
негізделген, алтынды еркін сатып алу-сату жəне 
оны шектеусіз əкету кезінде алтын стандарт шар-
тымен қолданыста болған валюталық бағам ауыт-
қы ған шек)

точка зрения - көзқарас, көзқарас тұрғысы
точка зрения собственника - меншік иесінің 
көзқарасы

точка насыщения - қанығу шегі, молығу шегі 
точка насыщения рынка - нарықтың молығу шегі 
точка насыщения спроса - сұраныстың молы ғу 
межелі

точка нулевой прибыли - нөлдік пайда шегі
точка окупаемости - өтелімділік шегі
точка паритета - тепе-теңдік шегі
точка поворотная - бұрылыс шегі (эко но ми ка лық цикл 
шегі, іскерлік əрекеттің өрлеуі не құлдырауы)

точка поддержки - қолдау шегі (1. шекті меже, осы 
межеге жеткенде орталық банк валютаның баға-
мын қолдау мақсатымен басқыншылық əрекетін 
қол да на бастауы мүмкін; 2. шекті деңгей, осы дең-
гей ге жеткенде нарыққа қатысушы валюта немесе 
бағалы қағаздар бағамын қолдауға күш-жігерін 
біріктіруі мүмкін)

точка “при своих” - “өздік” межелі, “өзін-өзі жабу” 
шегі (тауарлардың ағымдағы құ ны ның деңгейі, мұн-
да опционды сатып алушы тек бастапқы шығынды 
ғана жабады)

точка равновесия - тең шамаластық шегі, тепе-теңдік 
шегі

точка расчетной доходности - есептік табыс тылық 
шегі

точка резкого подъема - күрт өрлеу межелі
точка резкого спада - күрт құлдырау межелі
точка самоокупаемости - өзін-өзі өтеу шегі
точка счастья - бақыт межелі (тұ ты ну шы лар дың 
тепе-теңдігі қалпын білдіретін термин)

точка торговая - сауда нүктесі, сауда шегі, сауда орны
точка убывающей доходности - кемімел та быс тылық 
шегі

точка убытка - залал шегі
точка убыточности - залалдылық шегі
точка шока - талдыру нүктесі (үдемелі табыс салығы-
ның ең жоғары мөлшерлемесі)

“точная настройка” - “дəл күйге келтіру” (1. үкі мет-
т ің қазыналық шаралар мен ақша-несие саясатының 
кө мегімен жұмыссыздық пен инфляцияның төмен 

дең ге йін жəне белсенді экономикалық өсуді қам та-
ма сыз ететін жиынтық сұраныстың қажетті кө-
ле мін қалыптастыра алу қабілеті туралы түсінік; 
2. іскерлік белсенділік деңгейіндегі өтемақы үшін 
ақша жəне қазынашылық саясатының құралдарын 
пайдалану)

“точно и честно” - “дəл жəне адал” (ком па ния да ғы 
іс тің жағдайын дəл де рас беру дегенді білдіретін 
аудит термині)

точность оценки - бағалау дəлдігі
точность подсчетов - есептеулер дəлдігі
точность при аудите - аудиттегі дəлдік
точность прогноза - болжау дəлдігі
точность прогнозирования - болжамдау дəлдігі
точность расчета - есеп-қисап дəлдігі
точность расчетная - есептік дəлдік
точность статистическая - статистикалык дəлдік
точность статистического наблюдения - ста тистика-
лық қадағалау дəлдігі

точное балансирование продаж и покупок - сату мен 
сатып алуды дəл теңгерімдеу

точные курсы - дəл бағам
точные цены - дəл баға
точный в платежах - төлемдегі дəлдік
точный процент - дəл пайыз (банк практикасында 
кездесетін 360 күнді емес, жылдың 365 күндік ұзақ-
ты ғын ескере отырып, есептелген мөлшерлеме 
мөлшері)

традиционная розничная скидка- дəстүрлі бөлшек 
сауда шегерімі

традиционная финансовая система - дəс түр лі қаржы 
жүйесі 

традиционное финансирование - дəстүрлі қаржы лан-
дыру

традиционная форма расчета - дəстүрлі есеп айыры-
су нысаны

традиционная экономика - дəстүрлі экономика (сирек 
кездесетін табиғат ресурстарын кеңінен пайдалану-
ды салт-дəстүр, əдет-ғұрып айқындайтын эко но ми-
ка лық жүйе)

традиционные банковские операции - дəс түр лі банк 
операциялары

традиционные инструменты - дəстүрлі құ рал дар
традиционные финансовые рынки - дəстүрлі қаржы 
нарықтары 

традиционные финансовые системы - дəс түр лі қар-
жы жүйелері

традиционный банк - дəстүрлі банк
традиционный индиви дуальный инвестор в За-
падной Ев ропе - Батыс Еуропадағы дəс түр лі жеке 
инвестор

традиционный канал маркетинга - дəстүрлі марке-
тинг арнасы

традиционный рынок - дəстүрлі нарық
традиционный рынок капитала - дəстүрлі капитал 
нарығы
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траектория экономического роста - эко но ми ка лық 
өрлеу траекториясы

тракация - тракация (мүдделі тұлғалардың көз қа ра-
сын анықтау мақсатымен тауарларды сату не са-
тып алу туралы алдын ала жа сал ған ұсыныс)

трактация - трактация, талқылама (са ту шы лар дың не 
сатып алушылардың мүмкіндігін анықтау мақ са ты-
мен тауарды сату не сатып алу туралы алдын ала 
ұсыныс жасау)

транжа - транжа (іскерлік қатынастың қо сым ша сы, 
əліпбиі)

транзакционные контракты - транзакциялық келісім-
шарттар

транзакционные контракты, связанные с имуше-
ством - мүлікпен байланысты транзакциялық келі-
сім шарт тар

транзакционные смешанные контракты - транзак-
ция лық аралас келісімшарттар

транзакция - транзакция (1. банктің шот та ғы жағ-
дай да өзгеріс туғызатын, банктің ақпарат жү йе-
сін де тіркеуді талап ететін бірен-саран жұмысы; 
2. шаруашылық операция, мəміле)

транзакция с ценными бумагами - бағалы қағаз дар-
мен жасалатын транзакция

транзит - транзит, өткін, өткіншілік, өткелек, өткінші 
жолаушы, өткінші жүк (1. тауарларды немесе жола-
ушыларды аралық стансалар арқылы өткізу; 2. жүк-
тер ді (жолаушыларды) апарылатын (баратын) 
же  рі  не жол-жөнекей аралық бекеттерде түсіріп, 
қай  та тиемей (түсіріп, қайта отырғызбай) тасы-
малдау; 3. тауарлар екі кеден органы арасында кеден 
бажы мен салықтары алынбай өткізілетін кеден 
режимі)

транзит таможенный - кедендік транзит
транзит товаров - тауарлар транзиті
“транзитная машина” - “транзиттік машина” (тран-
зит тік хаттарды толтыруға арналған машина)

транзитная таможенная пошлина - транзиттік кеден 
бажы

транзитное письмо - транзиттік хат
транзитные операции - транзит операциялары
транзитные платежные докумен ты - тран зит тік тө-
лем құжаттары

транзитные пошлины - транзиттік баж
транзитный аккредитив - транзиттік аккредитив
транзитный департамент - транзиттік департамент
транзитный департамент банка - банктің транзиттік 
департаменті

транзитный документ - транзиттік құжат
транзитный код Ассоциа ции американских банки-
ров - Американ банкирлері қауым дас ты ғы ның тран-
зит тік коды

транзитный номер - транзиттік нөмір
транзитный счет - транзиттік шот
транзитный товар - транзиттік тауар
транзитный товароборот - транзиттік тауар айналымы
транзитный чек - транзиттік чек 

трансакционная функция - трансакциялық атқарым 
(мəміле жасасу үшін ұсталатын шығынды сипат-
тайды)

трансакционные депозиты - трансакциялық депо-
зиттер

трансакционный компонент денеж ной массы - ақша 
жиынының трансакциялық компоненті

трансакционный мотив накопления денег - ақша 
қорлануының трансакциялық уəжі (Кейнстік талдау 
санаты)

трансакция - трансакция (1. банк операциясы; 2. ақша 
аудару, соның ішінде қайсыбір мақ сат тар үшін ше-
телге де ақша аудару 3. өз ара жеңілдікті келісім, 
мəміле; 4. қарыз қа ра жа ты ның үлесін табыстау 
немесе қабылдау)

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 алына-
тын трансакция

трансграничное кредитование - транс шек ара лық 
несиелендіру (бір ел несиегерлерінің басқа елдің 
қарыз герлеріне несие беруі)

трансграничные операции с ценными бумагами - 
бағалы қағаздармен жасалатын трансшекаралық опе-
рациялар (халықаралық капиталдар нарығындағы 
операциялар)

трансдорт - трансдорт (банктің бұйрықта көрсетілген 
адамға белгілі бір соманы беру туралы өз корреспон-
ден тіне берген жазбаша бұйрығы)

трансконтинентальные капиталовложения - конти-
нент аралық күрделі жұмсалым

транскрипция - транскрипция (сауда кі тап та рын да 
дебиттік жəне кредиттік баптарды бір шоттан 
екінші шотқа көшіру)

трансляционный валютный риск - транс ля ция лық 
валюталық тəуекел, ұлт аралық ва лю та лық тəуекел

трансляционный риск - трансляциялық тə уе кел (со-
маны бір валютадан екінші ва лю та ға қайта есеп-
тегенде, мыс., ва лю та лық борыш сомасын жыл 
са йын ғы қайта есептеу кезінде болатын валюталық 
шығасы қатері)

трансляция - трансляция (ақшалай соманы, есеп-
қисап ты бір валютадан екінші ва лю та ға аударып 
қай та есептеу)

трансляция иностранной валюты - шетел валюта сы-
ның трансляциясы

“трансматик” - “трансматик” (несие-жинақ қа уым  дас -
тықтары төлем жүйесінің франшиздерге не гіз дел-
ген жəне күні бұрын ав тор лан ды рыл ған төлемдерді 
қамтамасыз ететін сауда таңбасы)
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“трансматик мани сервис” - “трансматик мани сер-
вис” (қаражатты электрондық аудару жүйесінде 
көрсетілетін қызмет)

транснациональная корпорация - транс ұлт тық кор-
порация, ұлт аралық крпорация 

транснациональные банки - трансұлттық банктер, 
ұлт аралық банктер

транснациональные капиталовложения - ұлт аралық 
күрделі жұмсалым

транснациональные монополии - ұлт аралық моно-
полиялар

транснациональные финансово-промышлен ные 
группы - трансұлттық қар жы-өнеркəсіп топтары, ұлт 
аралық қаржы-өнер кəсіптік топтар

транснациональный - ұлт аралық (бір мем ле кет тің 
шегінен шығатын, өз ықпалын мемлекет аралық 
қатынастар саласына жаятын; өз қызметінің аясы 
мен қамтуы ха лық аралық сипаттағы)

транспарентность - транспаренттілік, мөл дір лік, 
ашық тық, ұғынықтылық, адалдық

транспарентность внутренного валютного рынка - 
ішкі валюталық нарықтың ашық ты ғы

транспорт - 1) транспорт, көлік (1. жүктер мен жо-
лау шыларды тасымалдау құралы; 2. халық шаруа-
шы лы ғы ның тасымалмен айналысатын саласы; 
3. бір мезгілде жет кі зіл ген жүктердің топтамасы); 
2) тасымал (бухгалтерияда: соманы тасымалдау)

транспортировка - тасымалдау
транспортировка валюты - валютаны тасымалдау
транспортная компания - көлік компаниясы
транспортная накладная - көліктік жүкқұжат, көлік 
жүкұжаты (экспортқа арналған тауарды тасымал-
дау туралы келісімшарт)

транспортное страхование - көлікті сақ тан ды ру 
(түрлі қатынас жолдарында: теңіз, əуе, құр лық та-
ғы, өзен, аралас жолдарында туындайтын қауіп-
қатерден сақтандыру түрлерінің жиынтығы) 

транспортное условие контракта - келісім шарт тың 
көліктік шарттары

транспортно-экспедиторское обслуживание - көлік-
тік-экспедиторлық қызмет көрсету

транспортно-экспедиционное агентство - кө ліктік-
экспедициялық агенттік

транспортные документы - көлік құжаттары
транспортные издержки - көлік шығыны
транспортный сертификат / транссертификат - 
транссертификат / көлік сертификаты (1. көлік ұйым-
да ры ның паркін жаңарту ке зін де жаңа көлікті 
сатып алу ақысын тө леу үшін шығарылатын бағалы 
қа ғаз; 2. жүк тің тасымалдауға қабылданғаны ту-
ралы жүк тасымалдаушы беретін сертификат)

транспортный коридор для транзита - транзитке 
арналған көліктік дəліз

транссертификат - транссертификат, көлік сертифи-
каты (көлік ұйымдарының паркін жа ңар ту ке зін де 
жаңа көлікті сатып алу ақы сын төлеу үшін шы ға-
ры ла тын бағалы қа ғаз)

трансфер / трансферт - трансфер / трансферт (1. ақ-
ша ны банктен банкке аудару (көбінесе түрлі ел-
дер де гі); 2. ақшаны банктің бір шотынан екінші 
шотына аудару; 3. ақшаның бел гі лі бір сомасын бір 
банк тің шотынан екін ші банктің шотына аудару; 
4. шетел валютасын немесе алтынды бір елден екін-
ші елге аудару; 5. атаулы бағалы қағаздарды иелену 
құ қы ғын бір адамның екінші адамға та быс тауы; 
6. мə мі ле ні бір шоттан екінші шот қа көшіру; 7. ту-
рис тер ді əуежайдан мей ман ха на ға көлікпен жеткізу 
қыз ме тін көр се ту)

трансферные цены - трансферлік баға
трансферный риск - трансферлік тəуекел (қатер) 

(капиталды бір елден екінші елге аудару кезінде шек-
теу лердің болуы қатері)

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 ны сан дағы 
трансферт 

трансферт в натуральной форме - заттай ны сандағы 
трансферт 

трансферт в связи с предположением о смерти - өлім 
туралы болжалға байланысты трансферт

трансферт валютный - валюталық трансферт
трансферт верхнему уровню - жоғары деңгейге бері-
ле тін трансферт

трансферт индоссаментный - индоссаменттік транс-
ферт (чектің, вексельдің, коно са мент тің, т.б. сырт-
қы бетіне табыс тама жаз ба сын түсіру жолымен 
бағалы қағазды ұсыну)

трансферт капиталов - капиталдар трансферті 
трансферт капитальный - күрделі жұмсалым 
трансферті

трансферт кредитный - кредиттік трансферт
трансферт нижнему уровню - төменгі деңгейге 
берілетін трансферт

трансферт облига ций - облигациялар трансферті
трансферт общего характера - жалпы сипат тағы 
трансферт

трансферт общего характера между различными 
уровнями государственного управления - мем ле-
кет тік басқарудың түрлі дең гей ле рі ара сын да ғы жал-
пы сипаттағы трансферт

трансферт от акцизов - акциздерден аударылған 
трансферт

трансферт от НДС - қосылған құн салығынан ауда-
рыл ған трансферт

трансферт от подоходного налога с физических лиц 
- жеке тұлғалардан алынған табыс салығынан ауда-
рыл ған трансферт

трансферт от подоходного налога с юридических 
лиц - заңды тұлғалардан алынған табыс салығынан 
ауда рыл ған трансферт
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трансферт по акциям - акциялар бойынша трансферт
трансферт прибыли - пайда трансферті
трансферт социальный - əлеуметтік трансферт 
трансферт стоимости - құн трансферті
трансферт текущий - ағымдағы трансферт
транс ферт через федеральные фонды - федералдық 
қорлар арқылы берілетін трансферт

трансферт-агент - трансферт-агент (1. ба ға лы қа ғаз-
дар ды эмитенттің атынан жəне соның тапсыруы-
мен шығаратын, тір кей тін жəне өтейтін компания; 
2. тір  кеу ші мен шарт бойынша тіркелген тұл ға лар-
дан немесе олардың тіркеушісінен алын ған ақ па-
рат ты жəне тіркелімде операцияларды орындау 
үшін қажетті құ жат тар ды қа был дау атқарымын, 
сон дай-ақ тір кеу ші ден алынған ақпарат пен құ-
жат тар ды қабылдап, тір кел ген тұлғаларға немесе 
олар дың уəкілетті өкілдеріне табыстау атқарымын 
орындаушы заңи тұлға)

трансфертная договорная цена -трансферттік шарт-
тық баға

трансфертная расписка - трансферттік қолхат
трансфертная форма - трансферттік нысан 
трансфертная цена - трансферттік баға
трансфертное ценообразование - транс ферт тік баға 
белгілеу, трансферттік бағаның құралуы (бағаны 
айқындайтын сыртқы нарық жоқ болғанда бағаны 
белгілеу)

трансфертные платежи - трансферттік төлемдер
трансфертные соглашения - трансферттік келісімдер
трансфертные услуги - трансферттік қыз мет тер 
көрсету

трансфертный агент - трансферттік агент
трансфертный до кумент - трансферттік құжат
трансфертный платеж - трансферттік төлем
трансфертный риск - трансферттік тəуекел (капитал-
ды бір елден екінші елге аударғанда шектеулердің, 
проблемалардың пайда болу қатері)

трансформационная бухгалтерская проводка - түр-
лен дірмелі бухгалтерлік өткізбе

трансформация баланса - теңгерімді түр лен ді ру
трансформация банками краткосрочных депозитов 
в более долгосрочные кредиты - банктердің қысқа 
мерзімді депозиттерді неғұрлым ұзақ мерзімді несие-
ге өзгертуі

трансформированный финансовый отчет - түрлен ді-
ріл ген қаржы есептемесі

транцатион - транцатион (чектердің банкте жа уап-
кер шілікпен сақтауға қабылданғанын білдіретін 
термин)

транчизи - транчизи (ұсақ инвесторларға 10000 дол-
лар өлшемінде сатылатын үлкен еуродолларлық сер-
ти фи кат тардың ұсақ өлшемдері)

транш / транша - транш / транша, үлесті несие (1. не-
сие келісімінің қолданылу мерзімі бойына белгілі бір 
уақыт аралығында түрлі шарттармен беріліп тұ ра-
тын несие үлесі; 2. сериялап шығарылатын ха лық-
ара лық облигациялық қарызхаттар сериясы не бір 

бөлі гі; 3. Халықаралық валюта қорындағы үлес те ме-
нің 25 пайыздық үлесі)

транш займа - қарыз траншы
транш конвертируемых облигаций - айырбасталым-
ды облигациялар траншы

транш кредитный - кредиттік транш
транш очередной - кезекті транш
транш первый - бірінші транш
транш расширенного кредита - ұлғайтылған кредит 
траншы

транш резервный - сақтық қор траншы
транш, часть облигационно го выпуска - транш, 
облигациялық шығарылымның бір бөлігі

траншетт - траншетт (үкімет облигация ла ры ның азда-
ған қосымша шығарылымы)

трассант - трассант, сенім білдіруші, сенімгер (трат-
таны ұсынушы жəне чекке қол қоюшы тұлға, аудар-
ма вексельді ұстаушы)

трассант обанкротившийся - банкрот болған трассант
трассат - трассат, сенімгер (тратта ұсыныл ған тұлға, 
яғни чекті төлеуге тиіс тұлға, көбінесе банк)

трассат-сертификат - трассат-сертификат
трассирование - тратталау, вексель аудару (аударма 
вексельді төлеу құралы ре тін де ұсы ну; шетел валю-
тасы түріндегі бе ре шек ті өтеу тəсілі)

траст - траст, сенім қоры, сенімгерлік (мүлікті, бағалы 
қағаздарды, кəсіпорындарды, фирмаларды, т.б. се-
нім герлік басқару өкілдігінің нысаны)

траст безотзывный - қайтарып алынбайтын сенім-
герлік

траст благотворительный - қайырымдылық сенім 
қоры

траст, вступающий в силу при жизни его основате-
ля - негізін қалаушының көзі тірісінде күшінде бола-
тын сенім қоры

траст, вступающий в силу при жиз ни его учреди-
теля - сенім қоры құрылтайшысының көзі тірісінде 
күшіне енген сенім қоры

траст голосующий - дауыс беруші сенім қоры
траст деловой - іскерлік сенім қоры
траст дискреционный - дискрециялық сенім қоры
траст для выплаты средств к существованию - 
күнкөріске қаражат төлеуге арналған сенім қоры

траст добровольный - ерікті сенім қоры
траст “жалкий” - “бишара” сенім қоры
траст инвестиций в недвижимость - жылжымайтын 
мүлікке салынған инвестицияның сенімгерлік қоры

траст инвестиционный - инвестициялық сенім қоры
траст “истощимый” - “жүдеу” сенім қоры
траст Клиффорда - Клиффорд сенім қоры
траст между живыми - тірілер арасындағы сенім қоры
траст на передачу наследуемого имущества от умер-
шего наследникам - өлген адамнан мұраға қалатын 
мүлікті мұрагерлерге табыс тау сенімгерлігі

траст на условиях получения со гласия - ке лі сім алу 
шарттарына негізделген сенім қоры
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траст облигации под оборудование - жаб дық қа арнал-
ған облигация сенім қоры

траст облигационный - облигациялық се нім герлік
траст обычного права - ғұрыптық құқық се нім қоры
траст паевой - үлеспұлдық сенімгерлік
траст пенсионный - зейнетақылық сенім қоры
траст по декларации - мағлұмдама бойынша сенім 
қоры

траст по документу о переда че - табыстау туралы 
құжат бойынша сенім қоры

траст по завещанию - өсиет бойынша сенім қоры
траст по распоряжению - өкім бойынша се нім қоры
траст по решению суда - сот шешімі бойынша сенім 
қоры

траст по соглашению - келісім бойынша се нім қоры
траст публичный - көпшілік сенім қоры
траст с ограничением инвестиций в определенные 
ценные бумаги - инвестицияларды белгілі бір ба ға-
лы қағаздармен шектейтін се нім гер қоры

траст с сохранением владения доверителем траста 
- сенім қоры сенімгерінің иеленуі сақ та латын сенім 
қоры

траст, созданный согласно декларации или дого вору 
об учреждении траста - сенім қорын құру туралы 
мағлұмдамаға немесе шартқа сəйкес құрылған сенім 
қоры

траст страхования жизни - өмірді сақтандыру сенім 
қоры

траст страхования пенсий - зейнетақыны сақтандыру 
сенім қоры

траст Тоттена - Тоттен сенім қоры (ак тив те рін ба-
қы лау шы сенім қорының құрушысы, ал басқа тұлға 
бене фициары болып табылатын сенім қоры)

траст, установленный завещанием - өсиетпен белгі-
лен ген сенімгерлік

траст, учитыва емый на особом счете - ерекше шотта 
ескерілетін сенім қоры

траст, учрежденный ак ционерной компанией - 
акцио нер лік компания құрған сенім қоры

траст, учрежденный в пользу определенного лица 
или лиц - белгілі бір тұлғаның немесе тұлғалардың 
пайдасына құрылған сенім қоры

траст финансовый - қаржылық сенімгерлік
траст фондовый - қор сенімгерлігі
траст-агент - сенімгерлік-агент
траст-активы - сенімгерлік активтер
траст-компания - сенімгерлік компания
траст-компания - депозитарий - се нім гер лік-ком па-
ния - депозитарий (бағалы қа  ғаз дар дың орта лық де-
по зи та рийі, ол арқылы компания мүшелері компью-
тер лендірілген бух гал тер лік жазбалардың кө ме гі мен 
бағалы қа ғаз дар ды бір-біріне жеткізіп бе ре ді)

траст-вклад - сенімгерлік-салым
трастовая компания - сенімгерлік компания
трастовая корпорация по разрешению ситуации 

- жағдайға рұқсат беру жөніндегі се нім гер лік корпо-
рация

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 (банк пен 
клиент арасындағы келісім, мұнда банк клиенттің 
ақшалай қаражатын бас қа ру ға қамқорлық жасауды 
өз мойнына алады)

трастовое учреждение - сенімгерлік мекеме (заң бо-
йынша сенімгерлік міндетті орындау шы банк немесе 
арнаулы компания)

трастовые инвестиции - сенімгерлік инвестициялар
трастовые операции - сенімгерлік операциялар
трастовые операции банков - банктердің се нім герлік 
операциялары

трастовые отношения - сенімгерлік қатынастар
трастовые полномочия - сенімгерлік өкілет тіктер
трастовые услуги банков - банктер көрсететін сенім-
гер лік қызметтер

трастовые фонды - сенімгерлік қорлар
трастовый банк - сенімгерлік банк
трастовый бизнес - сенімгерлік бизнес
трастовый департамент - сенімгерлік департамент
трастовый департамент банка - банктің се нім герлік 
департаменті

трастовый и агентский фонд - сенімгерлік жəне 
агент тік қоры

трастовый индоссамент банка - банктің се німгерлік 
индоссаменті

трастовый институт - сенімгерлік институт
трастовый инструмент - сенімгерлік құрал
трастовый комитет - сенімгерлік комитет
трастовый комитет местного банка - жер гі лікті банк-
тің сенімгерлік комитеті

трастовый отдел - сенімгерлік бөлім
трастовый от дел банка - банктің сенімгерлік бөлімі
трастовый от дел местного банка - жергілікті банктің 
сенімгерлік бөлімі

трастовый счет - сенімгерлік шот
трастовый фонд - сенімгерлік қор
Трастовый фонд Международ ного валютного фон-
да - Халықаралық валюта қорының Сенім қоры (ал-
тынды сатудан түскен пайданы есептеуге арналған 
шот)

траст-операции - сенімгерлік-операциялар
траст-отдел - сенімгерлік-бөлім 
траст-сертификат - сенімгерлік сертификат
траст-счет - сенімгерлік-шот
траст-фонд - траст-фонд, сенімгерлік-қор
траст-фонд для выплат служащим компании - ком-
па ния ның қызметшілеріне төлеуге арналған сенім-
гер лік-қор 

траст-фонд с жесткими ограничениями инвестиций 
- инвестициялар қатаң шектелген сенімгерлік-қор

траст-фонд с фиксированным капиталом - капиталы 
тіркелген сенімгерлік-қор
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траст-фонд, управляемый небанковским учрежде-
нием - бейбанкілік мекеме басқаратын сенімгерлік-
қор

трасты “Джинни Мэй” - “Джинни Мэй” се нім герлік 
қорлары

трата - рəсуа, шығындау
трата денег (денежная) - ақшаны шығындау
трата непроизводительная - өнімсіз шығындау
трата пустая - бос шығындау
трата сбережений - жинақ қаражатты шығындау
тратить деньги - ақша шығындау
тратить деньги, не считая - есептеместен ақша 
шығындау

тратиться - шығындалу
тратта - тратта, аударма вексель (бір тұлғаның вексель 
ұсынылған екінші тұлғаға осы құ жат көрсетілгенде 
немесе белгіленген мер зім де вексельді көрсетушіге 
немесе траттада көр се тіл ген тұлғаға төлеу тура-
лы сөзсіз бұйрық)

тратта авизованная - авизоланған тратта
тратта акцептованная - акцептелген тратта (акцеп-
тант тың вексельді төлеуге келіскені туралы жазба-
сы бар аударма вексель)

тратта, акцептованная банком - банк акцептеген 
тратта

тратта, акцептованная без покрытия - өтеу сіз акцеп-
телген тратта

тратта банковская - банк траттасы
тратта бланковая - бланкілік тратта
тратта в иностранной валюте - шетел валютасын да-
ғы тратта

тратта, выпи санная на основании аккредитива - ак-
кредитив негізінде жазылған аударма вексель

тратта выставленная - қойылған тратта, ұсы нылған 
тратта

тратта, выставлен ная банком - банк ұсынған аударма 
вексель

тратта, выставленная банком на другой банк - банк 
басқа бір банкіге ұсынған аударма вексель

тратта, выставленная в одном экземпляре - бір да-
нада ұсынылған тратта 

тратта, выставленная на банк - банкке ұсы нылған 
аударма вексель

тратта, выставленная на банк и подлежащая оплате 
по предъявлении - банкке ұсы ныл ған жəне көр се-
тіл ген бойда төленуге тиіс аударма вексель

тратта, выставленная трассантом - трассант ұсынған 
тратта

тратта датированная - күні көрсетілген тратта
тратта действительная - қолданыстағы тратта
тратта для акцепто вания - акцептеуге ар нал ған трат-
та (бір тұлғаның вексель ұсынылған екінші тұлғаға 
осы құжат көрсетілгенде немесе белгіленген мер зім-
де вексельді көр се ту ші ге немесе траттада көр се-
тіл ген тұлғаға төлеу туралы сөзсіз бұйрық)

тратта до востребова ния - талап етілмелі тратта
тратта документарная - құжаттамалық тратта 

тратта документированная - құжатталған тратта
тратта долгосрочная - ұзақ мерзімді тратта
тратта домицилированная - домицийлі тратта, мекен-
жайлы тратта (акцептант төлем төленетін жерін 
көрсеткен 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 (ау-
дарма вексельдің Еуропа елдері арасында төленуге 
тиіс түрі)

тратта краткосрочная - қысқа мерзімді тратта
тратта на предъявителя - ұсынушыға арнал ған тратта 
тратта на предъяви теля, обеспеченная коносамен-
том - ұсынушыға арналған, коносаментпен қам та ма-
сыз етілген тратта

тратта неакцептованная - акцептелмеген тратта
тратта недокументированная - құжат тал ма ған тратта
тратта неоплаченная - төленбеген тратта
тратта оплаченная - төленген тратта
тратта, оплаченная досрочно с вычетом процентов - 
пайыз шегеріліп, мерзімінен бұрын төленген аударма 
вексель

тратта, оплачиваемая по прибытии товара - тауар 
келген бойда төленетін аударма вексель

тратта первоклассная - бірінші сыныпты тратта
тратта, подлежащая оплате немедленно по предъяв-
лении - көрсетілген бойда дереу төленуге тиіс

тратта, подлежащая оплате по предъявлении - 
көрсе тілген бойда төлеуге тиіс аударма вексель

тратта первоклассная - бірінші сыныпты тратта
тратта предъявительская - ұсынбалы тратта
тратта пролонгационная - мерзімі ұзар тыл малы 
тратта

тратта процентная - пайыздық тратта
тратта рамбурсная - рамбурстық тратта
тратта с дополнительными условиями - қо сымша 
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 - құ жат тары 
қосымша тіркелген аударма вексель

тратта срочная - мерзімді тратта
тратта торговая - сауда траттасы
тратта финансовая - каржы траттасы
тратта чистая - таза тратта 
тратты “документы против акцеп та” - “ак цеп ті нің 
орнына жүретін құжаттар” тратталары

трафаретный документ - трафареттік құжат
требование - талап, талапнама, талап ету (1. үзілді-
кесілді өтініш, сондай өтініш жа зыл ған құжат; 
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үзіл ді-кесілді өкім; қой ма да ғы материалдарды есеп-
тен шығару үшін негіз болатын құжат; 4. өтінім; 
5. банк  тің клиенттермен, əріптестермен қа ты нас-
та рын да өзара қойылатын шарттардың бірі)

требо вание банка к заемщику о досрочном погаше-
нии кредита в связи с нару шением его условий - 
кредит шарттарының бұ зы луы на байланысты банктің 
қарызгерге не сие ні мерзімінен бұрын өтеу туралы 
талабы

требование брокера клиенту о пополнении его счета 
- брокердің клиентке өзінің шотын толықтыру тура-
лы талабы

требование валютное - валюталық талап
требование включения в списки - тізімге енгізу та-
лабы

требование возврата суммы - соманың қай та рылуын 
талап ету

требование возврата таможенной пошлины - кеден 
бажын қайтару талабы 

требование возвращения денег - ақшаны қай тару 
талабы

требование возмещений убытков - залал дар дың ор-
нын толтыруды талап ету

требование встречное - қарама-қарсы талап
требование выплаты страхового возмещения - сақ-
тан дыру есесінің төлемін талап ету

требование гаранта к принципалу - ке піл гер дің 
прин ципалға қойған талабы

требование гарантийного взноса - кепілдік жарна 
талабы

требование денег - ақша талап ету
требование денежное - ақшалай талап 
требование долговое - борышқорлық талап
требование дополнительного обеспечения - қосымша 
қамсыздандыру талабы

требование досрочного погашения долга в связи с 
невыполнением его условий - борыш шарттарының 
орындалмауына байланысты оны мерзімінен бұрын 
талап ету

требование заказа - тапсырыс талабы
требование заказчика - тапсырыс берушінің талабы
требование законное - заңды талап 
требование замены обеспечения - қамсыз дан дыр ма-
ны ауыстыру талабы

требование инкассовое - инкассолық талап
требование исковое - қуыным талабы
требование к банку - банкке қойылатын талап
требование к марже - маржаға қойылатын талап
требование к нацио нальным банкам о предостав-
лении отчетности контролеру по денежному об-
ращению - ақша айналысы жө нін де гі бақылаушыға 
есептілікті (есеп-қи сап ты) беру туралы ұлттық банк-
терге қойы ла тын талап

требование к национальным банкам о представле-
нии отчетности кон тролеру денежного обращения 
- ақша айналысын ба қы лау шы ға есеп-қисап беру ту-
ралы ұлт тық банктерге қойылатын талаптар

требование к обслужи ванию долга - бо рыш қа қызмет 
көрсетуге қойылатын талап

требование к финансовой ревизии - қар жы лық тексе-
руге қойылатын талап

требование компенсации - өтемақы талап ету
требование контролера по денежному обращению 
о предоставлении банковского отчета - ақша ай-
налысы жөніндегі ба қы лау шы ның банк есебін беру 
туралы талабы

требование кредитора - несиегер талабы
требование кур тажа - куртаж талабы
требование минимального остатка на счете - шот та-
ғы ең аз қалдықты талап ету

требование на закупку - көтере сатып алуға қойы ла-
тын талап

требование на отпуск товарно-материальных цен-
ностей со склада - қоймадан тауар-материал құн ды-
лық та рын босату жөніндегі талап

требование на поставку - жеткізілім жөнін де гі талап
требование наличных де нег - қолма-қол ақ ша ны та-
лап ету

требование о взыскании долга по простому дого-
вору - қарапайым шарт бойынша борышты өндіріп 
алу туралы талап

требование о внесении до полнительного обеспече-
ния - қосымша қамсыздандырма ен  гі  зу туралы талап 
(кепілге салынған бағалы қа    ғаз  дар бағамының құл-
ды ра уы на байла нысты)

требование о внесении дополнительной маржи - 
қосымша маржа салу туралы (несиені қамтамасыз 
етуге қызмет ететін бағалы қағаздардың құн сыз да-
нуы салдарынан)

требование о внесении залоговой суммы (депозита) 
на маржевой счет - кепілдік сомасын (депозитті) 
мар жалық шотқа енгізу туралы талап

требование о возврате - қайтару туралы талап
требование о возврате уплаченной суммы - төленген 
соманы қайтару туралы талап

требование о возмещениии убытков - залал дың ор-
нын толтыру туралы талап

требование о выплате процентов - пайыз тө леу тура-
лы талап

требование о дополнительном гарантийном депози-
те - қосымша кепілдікті депозит туралы талап

требование о дополнительном обеспечении - қосым-
ша қамсыздандыру туралы талап (марка ақысын тө-
леу талабы)

требование о досрочном погашении кредита - кре-
дит ті мерзімінен бұрын өтеу туралы талап

требование о пере воде прибыли, превышающей 
норму - нормадан асып түсетін пайданы аудару тура-
лы талап

требование о том, чтобы деятельностью банка 
управ ляли не менее двух человек - банктің қыз ме-
тін кемінде екі адамның бас қа руы туралы талап

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

требование обеспечения - қамсыздандыруды талап ету
требование обратное - кері талап
требование обслуживаемое - қызмет көр се ті ле тін 
талап

требование общественности - жұртшылық талабы
требование оплаты - төлеуді талап ету
требование оплаты задолженности - бере шек ті төлеу-
ді талап ету

требование опла ты ценных бумаг наличными при 
поставке - жеткізу кезінде бағалы қа ғаз дар ды қолма-
қол ақшамен төлеуді талап ету

требование особое - ерекше талап
требование очередного взноса - кезекті жарнаны та-
лап ету

требование пер вого взноса - бірінші жарнаны талап 
ету

требование платежа - төлемді талап ету
требова ние платежа по счету - шот бойынша төлемді 
талап ету

требование платежеспо собности клиентов - клиент-
тер дің төлем төлеуге қабілеттілігін талап ету

требование платежное - төлем талабы
требование по ипотеке - ипотека бойынша талап ету
требование по перечислению дивиденда, ошибочно 
выплаченного другому лицу - басқа адамға қате 
төлен ген дивидендті аудару жөніндегі талап

требование по сокращению сальдо счетов - шот  тар -
дың қалдығын қысқарту жөніндегі талап

требование по суду - сот бойынша талап ету
требование по чистому капиталу - таза капитал бо-
йынша қойылатын талап

требование повышения заработной платы - жалақы-
ны көтеру талабы

требование погашения закладной - кепіл хат ты өтеуді 
талап ету

требование погашения кредита - кредитті өтеуді та-
лап ету

требование погашения ссуды - несиені өтеуді талап 
ету

требование покупателя - сатып алушының талап етуі
требование-поручение - тапсырма-талап
требование представления банковского счета - банк 
шотын беру талабы

требование предъя вить ценные бумаги для выкупа 
- сатып алу үшін бағалы қағаздарды көрсетуді талап 
ету

требование регистрации ценных бумаг - бағалы қа-
ғаз дарды тіркеуді талап ету

требование регрессное - кері талап
требование резервов депозитов - де по зит тер дің сақ-
тық 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 - жалақы-
ны 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 уров ня ликвидности - өтімділік деңгейін 
талап ету (Бағалы қағаздар мен биржалар жөніндегі 
комиссияның брокерлік фирмаларға қоятын)

требование частич ного платежа в счет причитаю-
щейся суммы - тиесілі соманың есебіне ішінара тө-
лем төлеуді талап ету

требование чека - чекті талап ету
требование “четырех глаз” - “төрт көзді” талап ету 

(банктің қызметін ең аз дегенде екі менеджмент 
басқарсын деген талап)

требование-поручение - тапсырма-талап
требова ния брокерской фирмы к размеру остатка 
средств на счете клиента - бро кер лік фирманың 
клиент шотындағы қаражат қалдығының мөлшеріне 
қоятын талабы

требования бухгалтерского учета - бухгал тер лік 
есептің талаптары

требования в отношении качества - сапа жө ніндегі 
талаптар

требования в отношении количества - сан жө ніндегі 
талаптар

требования достаточности капитала - капи талдың 
жеткілікті болуын талап ету

требования достаточно сти собственного капитала - 
меншікті капиталдың жет кі лік ті лі гін талап ету

требования истца - қуынушы талаптары
требования к аудиту и отчетности - аудит пен есеп-
қисапқа қойылатын талаптар

требования к иностранным инвестициям - ше телдік 
инвестицияларға қойылатын талаптар

требования к капиталу, взвешенному по риску - тə-
уе кел дік бойынша сараланған ка пи тал ға қойы ла тын 
талаптар

требования к качеству - сапаға қойылатын талаптар
требования к обслуживанию - қызмет көрсе туге 
қойы латын талаптары

требования к отчетности - есеп-қисапқа қо йылатын 
талаптар 

требования к постановке на учет по налогу на до-
бавленную стоимость - қосылған құн салығы бо-
йынша есепке алуға қойылатын талаптар

требования к размеру капитала - капитал мөл шеріне 
қойылатын талаптар

требования к технологии - технологияға қо йы латын 
талаптар

требования квалификационные - біліктілік талаптары
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требования ликвидности - өтімділік талаптары
требования на банк - банкке қойылатын талап
требования на ссуды государственного сектора - 
мемлекеттік сектор несиесіне ар нал ған талаптар

требования по выполнению обязательств - міндетте-
мелерді орындау жөніндегі талаптар

требования по обеспечению залогом - ке піл зат пен 
қамтамасыз ету жөніндегі талаптар

требования по отчислениям в фонд обслуживания 
долга - борышқа қызмет көрсету қорына аударым 
жасау жөніндегі талаптар

требования по охране окружающей среды - қор ша-
ған ортаны қорғау жөніндегі талаптар

требования по применению контрольно-кассовых 
машин с фискальной памятью - фискалды жады 
бар бақылау-кассалық машиналарын қолдану жө нін-
де гі талаптар

требования потребительские - тұтынушылар талап-
тары

требования правовые - құқықтық талаптар
требования, предписанные законом - заңда ұйға рыл-
ған талаптар

требования противоречивые - қайшылықты талаптар
требования раскрытия информации - ақпа рат ты ашу 
талаптары

требования резервные - сақтық қор талаптары
требования рынка - нарық талаптары
требования санитарно-гигенические - сани та риялық-
гигиеналық талаптар

требования солидарные - ынтымақты талаптар
требования социальные - əлеуметтік талаптар
требования технические - техникалық талаптар
требования технологические - техно ло гия лық та-
лаптар

требования экологические - экологиялық та лаптар
требовательность - талапшылдық, талап қою шылық
требовать - талап ету
требовать возврата займов - қарыздардың қайтары-
луын талап ету

требовать возврата кредита - несиенің қай тарылуын 
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 өте луін та-
лап ету

требовать погашения закладной - ке піл хат тың 
өтелуін талап ету

требовать погашения ссуды - несиенің өте луін талап 
ету

требовать полного погаше ния долга в связи с не-
выполнением должником определенных обяза-
тельств - борышкердің белгілі бір міндеттемені 
орын дамауына байланысты борыштың толық өтелуін 
талап ету 

требовать уплаты - төлеуді талап ету

требовать уплаты долга - борышты төлеуді талап ету
требуемая норма возврата - қайтарудың талап етіле-
тін нормасы

требуемая норма резервного покрытия - сақтық қор 
өтемінің талап етілетін нормасы

требуемая сумма субсидии - жəрдем қар жы ның талап 
етілетін сомасы

требуемое число акций для получения права на 
льготную подписку - жеңілдікті жа зы лыс қа құқық 
алу үшін акциялардың талап еті ле тін саны (жаңа 
шы  ға ры лым ның бір акциясына)

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 дальнейшее рассмотрение” - “ке йіннен 
қарауды қажет етеді”, “одан əрі қа рау ды қажет етеді” 

требуется предложение о по купке - сатып алу тура-
лы ұсыныс талап етіледі (бағалы қа ғаз дар иесінің 
құлақтандыруы)

требуется предложение о продаже - сату туралы ұсы-
ныс талап етіледі (бағалы қағазды əлеуетті сатып 
алу шының сатушыны іздестіру туралы құлақ тан-
ды руы)

тревелерс-чек - тревелерс-чек (жол чегі)
Треднидл-стрит - Треднидл-стрит (Лондонның қаржы 
ауданы)

трежери-сток - трежери сток (компания шы ға ра тын, 
кейіннен соның өзі сатып алатын акциялар)

трейвел-чек / трэйвел-чек - трэйвель-чек / трэйвель-
чек (халықаралық есеп айырысуда негізінен турис-
тер ді валютамен қам та ма сыз ету құралы ретінде 
пайдаланылатын тө лем құжаты)

трейдер - трейдер (1. биржа саудасына қа ты су шы; 
2. делдалдық фирманың биржа саудасына тікелей 
қатысушы қызметкері; 3. биржада мəміле жасасуға 
құқығы бар кез келген заңды не жеке тұлға; 4. сау-
дагер)

трейдер старший - аға трейдер
трейдер торгового зала (атторней) - сауда құжыра сы-
ның трейдері (атторней)

трейдинг - трейдинг (акцияларды сату жəне оларды 
бағамдық құнның өзгеруі есебінен пайда алу мақ са-
ты мен қайта сату)

трейдинговая единица банка “Барклейз бэнк ин-
тернешнл” - “Барклейз бэнк интернешнл” банктің 
трейдингілік бірлігі

трейдинговое, операцион ное подразделение - трей-
дин гілік операциялық бөлімше

тренажер компьютерный - компьютерлік жаттық-
тырғыш 

тренажер электронный - электрондық жат тық тырғыш
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тренд / трэнд - тренд / трэнд (экономикалық көр сет-
кіш тер дің ұзақ өзгеруі бағыты)

тренд вековой - ғасырлық тренд
тренд долговременный - ұзақ уақыттық тренд
тренд долгосрочный - ұзақ мерзімдік тренд
тренинг экономический - экономикалық тренинг 

(басқару əрекетінің тиімділігін ба ға лау есебін жүр-
гі зу мүмкіндігін беретін компьютерлендірілген іс кер-
лік ойын)

тренинг-менеджер - менеджер-тренинг 
трест - трест (кəсіпорындар бірлестігінің нысаны, мұн-
да олар өзінің шаруашылық жəне заңи дер бес ті гі нен 
айрылып, бірыңғай жос пар бойынша əрекет етеді)

трест банковский - банк тресі
трест инвестиционный - инвестициялық трест
трест-компании - трест-компаниялар
трест холдинговый - холдингілік трест
третейский суд - аралық сот (азаматтық іс тер бо-
йынша дауларды шешетін төрелік сот)

третейский судья - аралық қазы
третий рынок - үшінші нарық (биржаға мүше емес 
делдалдар, дилерлер, бағалы қағаздардың биржа-
дан тыс нарықтарында сауда жасайтын, биржа 
тізіміне енгізілген институционалдық инвесторлар)

третий экземпляр переводного векселя - аударма 
вексельдің үшінші данасы

третичная тенденция дви жения цен - баға қоз ға лы-
сы ның үшіншілік үрдісі

третичная цена - үшіншілік баға, үшінші қайталама 
баға

третичный сектор экономики - эко но ми ка ның үшін-
ші лік секторы (экономиканың қыз мет көрсету ая-
сында əрекет ететін бизнес бөлігі)

“третье окно” - “үшінші терезе” (Əлемдік банктің 
дамушы елдерді несиелендіруінің баламалы төмен 
пайыздық көзі)

третье поколение финансовых инструментов - қар-
жы құралдарының үшінші буыны

третьесортная валюта - үшін сұрыпты валюта
третьи лица - үшінші тұлғалар (азаматтық құ қық та: 
міндеттемеде тарап болып табылмайтын, бірақ 
заңға немесе шартқа орай ол бойынша азаматтық 
құқық пен мін дет ті лік ала алатын тұлғалар; аза-
мат тық іс жүр гі зу құқығында: азаматтық іс жүр-
гі зу ге қуы ну шы мен жауапкер арасындағы дау дың 
нəтижесіне заңи мүдделі қа ты су шы)

третьи пятницы марта, июня, сентября и октября, 
когда истекают сроки большинства фьючерсных 
и опционных контрак тов - көптеген фьючерстік 
жəне оп цион дық келісімшарттардың мерзімі өткенде 
нау  рыз дың, маусымның, қыркүйек пен қазанның 
үшін ші жұмасы

третья закладная - үшінші кепілхат
“треугольник” - “үшбұрыш” (қаржы жағ дая ты на 
техникалық талдау жасауда қол да ны ла тын термин)

трех значная сумма - үш таңбалы сома
трехмесячный век сель - үш айлық вексель

трехпенсовая монета - үш пенстік мəнет
трехстороннее соглашение - үш жақты келісім
трехсто роннее соглашение о валютном сотрудниче-
ство - валюталық ынтымақтастық туралы үш жақ ты 
келісім (АҚШ, Франция жəне Ұлыбритания ара сын-
да ғы келісім, 1936 ж.)

трехсторонний договор - үш жақты шарт
трехсторонняя сделка - үш жақты мəміле
три пенса - үш пенс
“три си” сбыта - өткізімдегі “үш си” (ағыл.: 

“coverage” - “қамту”, “control” - “ба қы лау”, “cost” 
- “шы  ғын” деген сөздердің бас қы əріптері, өткізім 
стра те гия сы ның негізгі үш тірегі)

три условия успеха продукта на рынке - на рық та 
өнімнің табысты болуының үш шарты (1-шіден, өнім 
тұтынушының талабына барынша сай келуі тиіс, 
неғұрлым тө мен ба ға мен ұсынылуы жəне сапасы 
жо ға ры болуы тиіс; 2-шіден, сатушы фирма мар ке-
тин гіні біліктілікпен жүзеге асыруға тиіс; 3-шіден, 
сатушы фирма кəсіпқой ма ман дар ға сүйенуге 
міндетті, барлық шығын ба қы ла ну ға тиіс)

триада макроэкономическая - макроэко но ми ка лық 
үш мақсат

триггерные цены - триггерлік баға (қайсыбір салдар 
немесе құқық өзінен-өзі басталатын баға)

“тридцать дней спустя” - “отыз күннен кейін” (мер-
зім дік тратта бойынша осы трат та ның кө ші рі мі-
нен кейін 30 күн өткен соң тө ле ну ге тиіс сома)

тринадцатая заработная плата - он үшінші жалақы 
трипартизм - трипартизм, үш партизм (кə сіп одақ тар-
дың, кəсіпкерлердің жəне үкімет өкілдерінің ымыра-
лы келісімін əзірлеу мақ са тын да ғы үш жақты кеңесу 
қағидаты мен практикасын сипаттайтын термин)

трипликат - трипликат (1. үш дана етіп тол ты рыл ған 
құжат; 2. халықаралық саудада: тауар-иелік құ жа-
ты ның мөр ба сыл ған үшінші данасы)

тройная ком пенсация - үш есе өтемақы
тройное освобождение муниципальных облигаций 
от нало гов для резидентов соответствующих 
районов - муниципалдық об ли га ция ларды тиісті 
аудан дар дың ре зи дент те рі үшін салықтан үш қайтара 
босату (АҚШ)

тройной опцион - үш еселік опцион
тройной таможенный тариф - үш еселік кеден тарифі
тройская система - троя жүйесі (асыл метал дар дың 
салмағы)

тройская унция - троя унциясы (ағылшын алтын мə-
нет фунтының 1/12 үлесі, массасы 31,1035 г алтың 
салмағының өлшемі ретінде қолданылады) 

тройственное валютное соглашение - үш жақ ты ва-
люта келісімі

труд - еңбек (өндірістің негізгі төрт фак то ры ның 
бірі: адамның жалпы жұрт та ны ған саналы қыз-
ме ті, ол қажыр-қайрат жұм сау ды, жұмыс істеуді 
талап етеді)

труд всеобщий - жалпыға бірдей еңбек
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труд высококвалифицированный - жоғары білікті 
еңбек

труд для себя - өзіндік еңбек, өзі үшін ететін еңбек
труд добровольный - ерікті еңбек
труд добросовестный - адал еңбек
труд интеллектуальный - зияткерлік еңбек
труд квалифицированный - білікті еңбек
труд квалифицированных рабочих - білікті жұмыс-
шы лар еңбегі

труд коллективный - ұжымдық еңбек
труд конкретный - нақты еңбек
труд наемный - жалданбалы еңбек
труд наемных работников - жалдамалы жұ мыс керлер 
еңбегі

труд неквалифицированный - біліксіз еңбек
труд ненормированный - нормаланбаған еңбек
труд неоплаченный - төленбеген еңбек
труд непроизводительный - өнімсіз еңбек
труд общественно полезный - қоғамдық пайдалы 
еңбек

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 енбек
труд продуктивный - өнімді 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
труднореализуемый - өткізілуі қиын (бағалы қағаздар 
туралы)

трудности бюджетные - бюджеттік қиын шы лық тар
трудности на рынке труда - еңбек нары ғын да ғы 
қиындықтар

трудности сбыта - өткізу қиыншылықтары
трудности финансовые - қаржылық қиын шы лықтар
трудности экономические - экономикалық қиын шы-
лықтар

трудность в нахождении источников финансирова-
ния - қаржыландыру көздерін та бу да ғы қиыншылық

трудовая дисциплина - еңбек тəртібі (бір лес кен еңбек 
үдерісіне қатысушының мінез-құл қы ның белгіленген 
тəртібі) 

трудовая книжка - еңбек кітапшасы (қыз мет кер дің 
еңбек қызметі туралы негізгі құжат)

трудовая пенсия - еңбек зейнетақысы (аза мат тар ға 
еңбекке жəне басқа қо ғам дық пайдалы қызметке бай-
ланысты та ға йын да ла тын мемлекеттік зей нет ақы)

трудовая повинность - еңбек міндеткерлігі
трудовое соглашение - еңбек келісімі
трудовой арбитраж - еңбек төрелігі, еңбек тө ре лік 
соты (ұжымдық еңбек дауларын қа рай тын міндетті 
инспекция)

трудовой договор - еңбек шарты (қызметкер мен 
жұ мыс беруші арасындағы келісім, ол бойынша 
қыз мет кер ішкі еңбек тəртібіне бағына отырып, 
бел гі лі бір мамандық, кə сіп немесе лауазым бойынша 
жұ мыс ты орын  дау  ға міндеттенеді, ал жұмыс бе-
ру ші ең бек етушіге жалақы төлеуге, еңбек туралы 
заң на ма да, ұжымдық шартта жəне та  рап  тар дың 
ке лі сі мін де көзделген еңбек жағ  да йын қамтамасыз 
етуге міндеттенеді. Шарт белгісіз мерзімге, белгілі 
мер зім ге, бел  гі  лі бір жұмысты орындау мезгіліне 
жасалады)

трудовой коллектив - еңбек ұжымы (еңбек шарты 
негізінде кəсіпорынның қызметіне өзінің еңбегімен 
қатысушылар)

трудовой контракт - еңбек келісімшарты
трудовой конфликт - еңбек жанжалы (бас шы лық пен 
жұмысшылардың мүд де ле рін біл діретін кəсіподақ 
арасындағы елеулі сипат та ғы алауыздық)

трудовой потенциал - еңбек əлеуеті (қазір қол да бар 
жəне келешекте болжаулы ең бек мүмкіндіктері, ең-
бек ке жарамды ха лық тың санымен, оның кəсіптік-
білімділік дең ге йі мен, басқа да сапалық сипаттары-
мен сипатталады)

трудовой спор - еңбек дауы (кəсіпорынның, мекеменің, 
ұйымның қызметкерлері мен əкімшілігі арасында 
еңбек туралы заңнама мен басқа нормативтік акті-
лер дің қол да ны луы мəселелері, сондай-ақ ұжымдық 
шарт тың талаптары бойынша туындайтын рет-
телмеген алауыздық, келіспеушілік)

трудовой стаж - еңбек өтілі (еңбек қызметінің белгі-
лен ген тəртіппен есептелетін ұзақ ты ғы)

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 (эко но ми ка лық 
белсенді, еңбекке жарамды халық, халықтың ең бек 
қызметіне қатысуға дене күшімен де, рухани қа бі ле-
ті мен де жарамды бөлігі) 

трудоголик - еңбекқор, еңбекшіл
трудодень - еңбеккүн
трудоемкий - еңбек сыйымдылығы, ең бек ті көп қа жет 
ететін (жұмыс күшіне жұм са ла тын шығын өн ді ріс-
тің жалпы шығынының едəуір бөлігін құрайтын өн-
ді ріс тік үдеріс сипаты)

трудоемкость - еңбекті көп қажетсіну, еңбек сыйым-
ды лы ғы (өнімнің бір өлшемін өндіруге жұмсалатын 
еңбек, жұмыс уақыты шығыны)

трудолюбие - еңбекқорлық 
трудосберегающий - еңбекті үнемдейтін
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трудосберегающий технический прогресс - еңбекті 
үнемдейтін техникалық прогресс

трудоспособность - еңбекке қабілеттілік, еңбекке 
жарамдылық

трудоспособный возраст - еңбек етуге қа бі летті жас, 
жұмысқа жарамды жас

трудоустройство - жұмысқа орналастыру, жұ мысқа 
орналасу

трудочас - еңбек сағаты
трудящийся - еңбекші
труженик - еңбеккер
“трупное окоченение” - “мəйіттің сереюі” (акция лар-
дың бағамдық құнының өсуінен түсетін табысқа 
өсір мелі салық салу)

труст - труст (нақты операцияны жүргізу үшін бірік-
кен фирмалар тобы, көбінесе ин вес ти ция лық қорлар, 
синдикаттар)

трэдинг - трэдинг (акциялардың бағамы өз ге руі есе бі-
нен пайда алуды көздеп оларды сату жəне кейіннен 
сатып алу)

“трэкс” - “трэкс” (қайталама еурооблигация нары-
ғын да мəміле жасасудың жəне оны қуат таудың 
электрондық жүйесі)

трэнд - трэнд (баға өзгеретін бағыт)
трюк - тəсіл, айлакерлік (сатып алуға өтінім берген 
тұлғаның муниципалдық облигация бойынша аукци-
онды ұтып алуға деген үміт пен эмитенттің па йыз-
дық таза шы ғы нын төмендету үшін муниципалдық 
обли га ция лық қарыздың мерзімдік табысы жоғары 
арнаулы купонын пайдалану тəсілі)

Т-счет - Т-шот (əдетте банк операциясынан кейін бол-
ған өзгерістерді көрсету үшін қол да ны латын оңай-
ла тыл ған теңгерімдік есептеме)

тугрик - тұғрық (Моңғолияның ақша өлшемі, 100 мун-
гуге тең)

туман / томан - туман / томан (парсының алтын шақа-
сы жəне есеп-ақша өлшемі)

тунисский динар - Тунис динары
туннель арбитражный - арбитраждық түннел, 
арбитраж дық үңгімежол (арбитраждық опе рациялар 

жүр гі зуге мүмкіндік беретін қар жы құралдары ба-
ға сының арасындағы айырма)

тупик - тұйық, тұйықталым, тұйыққа ті ре лу (бизнес 
жаргоны: кəсіпорын, сала шы ғы ны ның барлық түр-
ле рін өтеу үшін нақты бюджеттік түсімдердің 
жетіспеушілігі)

турецкая лира - түрік лирасы
туристический молодежный накопительный вклад 

- жастардың туристік қор лан ба лы салым ақшасы
туристический чек - туристік чек, турис тер чегі 

(халықаралық есеп айырысуда ту рис тер ді валюта-
мен қамтамасыз ету құралы ретінде пайдаланыла-
тын төлем құжаты; жол чегі)

туристский аккредитив - туристік аккредитив
туристский ваучер - туристік ваучер, туристік ке піл-
хат (туристің тур құрамына кіретін көр се ті ле тін 
қызметтерге құқығын бел гі лей тін, олардың көр се-
тіл ге нін қуаттайтын құжат)

туристский чек - туристік чек
Т-формуляр и книжка tіr - Т-формуляр жəне tіr кі тап-
ша сы (Еуропа экономикалық қо ғам дас тық елдерінде 
автомобильдердің шекарадан толық тексермеленбей 
өтуіне мүм кін дік беретін жəне шалғай қашықтық 
тасымалдау кезінде кідірісті қысқартатын нысандар)

тхебе - тхебе (Ботсвананың ұсақ мəнеті)
тыйин - тыйын (Қырғызстанның ұсақ мəнеті)
тэтчеризм - тэтчеризм (М.Тэтчер 1979-1990 жж. 
Ұлы британияның премьер-министрі қыз ме тін ат-
қар ған кезеңде əзірленіп, іске асы рыл ған саяси жəне 
экономикалық ба ғыт қа, сондай-ақ тəсілдер жүйе сі-
не қатысты қолданылатын термин) 

тюрко-азиатский регион - Түркі-Азия аймағы
тяжелая акция - ауыр акция (нарықтық құны қазіргі 
сəтте тым жоғары болып тұрған акция)

тяжелые деньги - ауыр ақша (ақша на ры ғын да несиеге 
ұсыныс жеткіліксіз болғанда туын дап, несие пайы-
зын өсіретін жағдай) 

тяжелый рынок - ауыр нарық (сатуға бе ріл ген бұй-
рық тың саны сатып алуға берілген тап сыр ма ның 
санынан асып түсетін жағдай)

У
убежавший из под контроля - бақылаудан қашып 
кеткен

убежище налоговое - салық баспанасы (салық деңгейі 
біршама төмен жəне басқа жерлерде жоқ салық 
жеңілдіктері қолданылатын аумақ)

убывающая доходность - азаймалы та быс ты лық
убыль - кему, азаю (бір нəрсенің мөлшері, шамасы, 
деңгейі жағынан азаюы; кеміген мөлшер)

убыль капитала - капиталдың кемуі 
убытки / убыток - залал, зиян (1. ша руа шы лық тə-
жі ри бе де ақшалай есептелген шы  ға  сы, шы ғыс тың 
кі ріс тен асып түсуі салдарынан ма те риал дық 
жəне ақша ре сурс та ры ның азаюы; 2. бухгалтерлік 

есепте “Пайда мен залал” деген шот жүр гі зі ліп, 
онда өнімді өткізуден түс кен кі ріс пен кел ті ріл ген 
шы ға сы ның, тө лен ген айып пұл дар дың, өсім пұл дар-
дың, тұ рақ сыз дық айып та ры ның, т.б. көрсетілуі; 
3. аза  мат  тық құ қық та бір тұлғаға басқа тұл ға ның 
құ  қық  қа қарсы əрекеті салдарынан кел ті ріл ген ақ-
ша лай түрдегі зиян)

убытки банковской системы - банк жүйе сі нің залалы
убытки бумажные - қағаз жүзіндегі залал
убытки в иностранной валюте - шетел валютасы 
түріндегі залал

убытки в результате падения цен - бағаның құл ды-
рауы салдарынан келтірілген залал (тауар ба ға сы-
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ның мау сым дық ауытқуына байланысты болатын 
залал)

убытки в результате потери рынка - на рық тың шы-
ға сы сы салдарынан келтірілген залал (нарықтағы 
жағдаяттың құбылуынан болатын залал)

убытки в страховании - сақтандырудағы залал 
убытки возместимые - орны толатын залал
убытки возможные - ықтимал залал
убытки годовые - жылдық залал
убытки или прибыль по ценной бумаге - бағалы қа-
ғаз бойынша залал немесе пайда

убытки кассовые - касса залалы, кассалық залал 
(қайта сақтандыру шартының талаптары, бұл 
шарт бойынша уағдаласылған сомадан асып түскен 
залал қайта сақ тан ды ру шы ға тиесілі үлесте дереу 
қайтарылуға тиіс)

убытки косвенные - жанама залал
убытки курсовые - бағамдық залал
убытки, не подлежащие оплате страховщиков - 
сақтандырушының төлеуіне жатпайтын 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 ра-
бот, оказания услуг - өнімді өткізуден, жұмыстарды 
орындаудан, қызмет көрсетуден келтірілген залал

убытки перед уплатой налогов - салық тө лер дің ал-
дын дағы залал

убытки по кредиту - кредит бойынша залал 
(борышқордың несиені өтеу қабілетін жо ғал туы 
салдарынан несиегердің шығасыға ұшырауы)

убытки по курсу - бағам бойынша залал (акцияларды 
биржалық бағамы құлдырауы кезінде өткізуінен 
шеккен шығасы)

убытки по операциям государственного страхова-
ния - мемлекеттік сақтандыру операциялары бо-
йынша залал

убытки по ссудам - несие бойынша залал
убытки по ценным бумагам - бағалы қағаздар бо-
йынша залал

убытки, причиненные налогоплательщику в ре-
зультате неправомерных действий работников 
налоговой службы - салық төлеушіге салық қызметі 
қыз мет кер ле рі нің жолсыз (құқыққа қарсы) іс-əрекеті 
салдарынан келтірілген залал

убытки, существующие только на бумаге - тек қағаз 
жү зінде ғана бар залал (инвестиция бойынша не қор-
жын да ғы өткізілмеген капиталдық залал)

убытки холдинговые - холдинг залалы 

убыток балансовый - теңгерімдік залал
убыток валовой - жалпы залал
убыток возмещенный - орны толтырылған залал
убыток денежный - ақшалай залал (шығынның ақ-
ша лай түсімнен асып түсуі салдарынан кел ті ріл ген 
ақшалай шығын)

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 де-
позит бойынша залал

убыток после уплаты налогов - салықтарды төле ген-
нен кейінгі залал

убыточность - залалдылық (1. шығыстың кі рістен 
асып түсуін көрсететін эко но ми ка лық көрсеткіш; 
2. белгілі бір кезеңдегі тө лен ген залал сомасының сол 
кезеңдегі таза сыйлықақыға қатынасы)

убыточность страхового тенге - сақтандыру теңге сі-
нің залалдылығы

убыточность страховой суммы - сақтандыру сома сы-
ның залалдылығы (сақтандыру өте мі мен сақ тан-
ды ру сомасы арасындағы ара сал мақ ты көрсететін 
экономикалық көр сет кіш)

убыточность страховых операций - сақ тан ды ру опе-
ра  цияларының залалдылығы

убыточный лидер - залалды жетекші (бөлшек саудада 
сатып алушыларды тарту үшін залалмен сатыла-
тын тауарды білдіретін ұғым)

уважение закона - заңды құрметтеу
уведомительная кредитная линия - хабарланатын 
кредиттік желі, кредитті хабарлау желісі

уведомительное письмо - хабарлама хат
уведомление - хабарлама
уведомление банковское - банк хабарламасы
уведомление брокером клиента о заключении сдел-
ки - брокердің клиентке мəміле жасасу туралы хабар-
ламасы

уведомление брокером клиента о заключенной сдел-
ке - 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 мер зім 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 опера-
ции по счету - клиентке шот бойынша бірінші опе ра-
ция ның өткені туралы хабарлама

уведомление контрактное - келісімшарттық хабарлама
уведомление налоговое - салық хабарламасы
уведомление кредиторов - несиегерлерге хабарлама
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уведомление о выходе - шығу туралы хабарлама
уведомление о гарантировании кредита - кредитке 
кепілдік беру туралы хабарлама

уведомление о готовности - дайындық туралы хабар-
лама

уведомление о денежном переводе - ақша аударымы 
туралы хабарлама

уведомление о жиропереводе - жироаударым туралы 
хабарлама

уведомление о закрытии кредита - кредиттің жабыл-
ғаны туралы хабарлама

уведомление о намерении владельца опциона ис-
пользовать свое право на покупку или продажу 
- опцион иесінің өзінің сатып алуға немесе сатуға құ-
қы ғын пайдалану ниеті туралы хабарлама

уведомление о начисленной сумме налога - са лық-
тың есептелген сомасы туралы хабарлама

уведомление о начисленных суммах налогов и дру-
гих обязательных платежей в бюджет - салықтың 
жəне бюджетке төленетін басқа да төлемдердің есеп-
телген сомасы туралы хабарлама

уведомление о недостаточности - жетіс пеу ші лік тура-
лы хабарлама

уведомление о неакцептовании векселя - вексельге 
ризалық бермеу туралы хабарлама

уведомление о необходимости дополнительного обе-
спечения - қосымша қамтамасыз ету қажеттігі тура-
лы хабарлама 

уведомление о необходимости совершить платеж - 
төлем төлеудің қажеттігі туралы хабарлама

уведомление о неплатеже - төлемнің төлен бе гені ту-
ралы хабарлама

уведомление о неуплате векселя - вексельдің төлен-
бе гені туралы хабарлама

уведомление о переводе - аударым туралы хабарлама
уведомление о передаче собственности на ценные 
бумаги - бағалы қағазға меншікті табыстау туралы 
хабарлама 

уведомление о платеже - төлем туралы хабарлама
уведомление о погашении облигаций - облигация-
ларды өтеу туралы хабарлама

уведомление о подписке - жазылыс туралы хабарлама
уведомление о подписке на акции - ак ция лар ға жазы-
лыс туралы хабарлама

уведомление о подписке на облигации - обли гация-
лар ға жазылыс туралы хабарлама

уведомление о последнем дне осуществления права 
на опцион - опционға құқықтың жүзеге асырылатын 
соңғы күні туралы хабарлама

уведомление о поставке - жеткізілім туралы хабар-
лама

уведомление о поступлении - түсім 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 өткі-
зу туралы хабарлама

уведомление о снятии денег со счета - шоттан ақша-
ны алу туралы хабарлама

уведомление о совершении сделки, посылаемое бро-
кером клиенту - мəміленің жа сал ға ны туралы бро-
кер дің клиентке хабарлауы

уведомление о списании - шегерім туралы хабарлама
уведомление об абандоне - абандон туралы хабарлама
уведомление об акцепте - акцепт (ризалық) туралы 
хабарлама

уведомление об аннулировании соглашения - келі-
сім нің күші жойылатыны туралы хабарлама

уведомление об аукционе - аукцион туралы хабарлама
уведомление об изъятии - алу туралы хабарлама
уведомление об изъятии денежных средств - ақша-
лай қаражатты алу туралы хабарлама

уведомление об изъятии финансовых средств - алу 
туралы хабарлама

уведомление об истечении срока - мерзімнің бітуі ту-
ралы хабарлама

уведомление об оплате тратты - траттаның төленгені 
туралы хабарлама

уведомление об осуществлении - жүзеге асыру тура-
лы хабарлама

уведомление об отказе от акцепта - акцеп ті ден 
(ризалықтан) бас тарту туралы хабарлама

уведомление об отмене - күшін жою туралы хабар-
лама

уведомление об отправке - жөнелту туралы хабарлама
уведомление об оценке - бағалау туралы хабарлама
уведомление об убытке от гарантированного кре-
дита - кепілдендірілген кредиттен келтірілген залал 
туралы хабарлама

уведомление об увольнении - жұмыстан шығару тура-
лы хабарлама

уведомление об учете ценных бумаг - бағалы қағаз-
дар ды есепке алу туралы хабарлама

уведомление обязательное - міндетті хабарлама
уведомление органов налоговой службы - салық қыз-
меті органдарының хабарламасы

уведомление официальное - ресми хабарлама
уведомление письменное - жазбаша хабарлама
уведомление по ноте - нота бойынша хабарлама
уведомление по почте - почта 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 бө лін ген бағалы қа ғаз-
дар туралы хабардар ету

уведомление подписчика о числе выделенных ему 
ценных бумаг - жазылыскерді оған бөлінген бағалы 
қағаздардың саны туралы хабардар ету



920УВЕ-УВЕ

уведомление подписчика о числе выделенных ему 
ценных бумаг и необходимости оплатить их - жа-
зы лыс керді оған бөлінген бағалы қағаздардың саны 
жəне олардың ақы сын төлеу қажеттігі туралы хабар-
дар ету

уведомление подписчику ценных бумаг о количе-
стве выделенных ему акций - ба ға лы қағазға жазы-
лу шы ға оған бөлінген ак ция лар дың саны туралы 
хабарлама

уведомление, посылаемое брокером клиенту в под-
тверждение продажи в пользу последнего - бро-
кер дің клиентке сатуды оның пайдасына қуаттама 
ретінде жіберетін хабарламасы

уведомление предварительное - алдын ала хабарлау
уведомление продавца опциона об использовании 
его покупателем - опционды са ту шы ға оны сатып 
алушы ның пай да лан ға ны туралы хабарлау

уведомление своевременное - мезгілінде хабарлау
уведомление срочное - шұғыл хабарлама
уведомление телеграммой - жеделхатпен хабардар ету
уведомление фондовой биржи - қор биржасына ха-
барлама

уведомляющий банк - хабарлаушы банк
увеличение - көбею, көбейту, арту, арттыру, өсу, өсіру, 
ұлғаю, ұлғайту, молаю, молайту

увеличение активов - активтерді көбейту
увеличение акционерного капитала - акцио нерлік 
капиталды көбейту

увеличение ассигнований - қаражат тан ды ру ды мо-
лайту

увеличение биржевой стоимости акции - ак цияның 
биржалық құнының көбеюі

увеличение бюджета - бюджеттің көбеюі
увеличение валютного курса - валюта ба ға мы ның 
өсуі

увеличение вкладов - салымның көбеюі
увеличение выплат - төлемді көбейту (белгілі бір не-
гіз де сыйлықақы мен сақтандыру сомасы төлемі нің 
өздігінен өсуін көздеу)

увеличение государственных доходов - мем ле кеттік 
кірістің молаюы

увеличение денежной массы - ақша жиы ны ның 
көбеюі

увеличение денежной наличности - қолма-қол ақша-
ның көбеюі

увеличение доли на рынке - нарықтағы үлес тің өсуі
увеличение допустимое - рауалы көбею
увеличение дохода за счет сделок с маржей - маржа-
лы мəміле есебінен алынған табыстың көбеюі

увеличение доходов - табыстың көбеюі, кі ріс тің 
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 квоты - квотаның артуы, үлес те ме нің 
артуы

увеличение капиталовложений - күрделі жұм са лым-
ның молаюы

увеличение количества - мөлшерін арттыру, санын 
көбейту

увеличение кредита по мере строительства объекта 
- объектінің салынуына қарай не сие нің көбеюі

увеличение кредитного лимита - кредит ли ми тінің 
көбеюі

увеличение кредитования - несиелендірудің көбеюі
увеличение налогов - салықтардың көбеюі
увеличение номиналов акций путем трансформа-
ции определенного числа бумаг в одну - қа ғаз дар-
дың белгілі бір санын бір сан ға өзгерту жолымен 
акция лардың атаулы құ нын көбейту

увеличение оборота - айналымның өсуі
увеличение объема банковских операций с ценны-
ми бумагами - бағалы қағаздармен жасалатын банк 
операцияларының көлемін көбейту

увеличение объема капиталовложений - күрделі 
жұмсалым көлемін ұлғайту

увеличение объема продаж - сату көлемінің ұлғаюы
увеличение объема сбыта - өткізім көлемін ұлғайту
увеличение объема торговли - сауда кө ле мі нің 
ұлғаюы

увеличение оклада - айлықақыны көбейту
увеличение основного капитала - негізгі ка пи талдың 
көбеюі

увеличение оценки ценных бумаг - бағалы қағаздар 
бағасының өсуі

увеличение первоначального капитала - бас тапқы 
капиталды көбейту

увеличение портфеля заказов - тапсырыстар қоржы-
ны ның молаюы

увеличение предложения - ұсыныстың көбеюі
увеличение предложения на рынке по мере сниже-
ния цен - бағаның төмендеуіне орай нарықтағы ұсы-
ныс тың көбеюі

увеличение прибыли - пайданың көбеюі
увеличение привлеченных фондов - сырттан тартыл-
ған қорлардың көбеюі

увеличение продажной цены по сравнению с базо-
вым уровнем - базалық деңгеймен салыстырғанда 
сату бағасының көбеюі

увеличение процента - пайыздың өсуі
увеличение различий в процентных ставках - 
пайыз дық мөлшерлемедегі айыр ма шы лық тың көбеюі

увеличение расходов - шығыстың көбеюі
увеличение расходов вдвое - шығысты екі есе өсіру
увеличение риска - тəуекелдің көбеюі
увеличение сбыта - өткізімнің көбеюі
увеличение себестоимости - өзіндік құнның артуы
увеличение собственного капитала - мен шік ті капи-
тал дың молаюы

увеличение спроса - сұраныстың көбеюі
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увеличение ставок таможенного тарифа - кеден 
тарифі мөлшерлемелерінің өсуі

увеличение степени риска - қауіп-қатер дə ре же сінің 
көбеюі

увеличение стоимости - құнның көбеюі
увеличение стоимости ценных бумаг - ба ға лы қағаз-
дар құнының артуы

увеличение таможенных тарифов - кеден тариф те рі-
нің 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

увеличение числа участников в системе многосто-
ронних расчетов - көпжақты есеп айырысу жүйесіне 
қатысушылар санының көбеюі

“увеличенные купюры” - “көбейтілген купюралар” 
(атаулы құны заңсыз көбейтілген қағаз ақша купю-
ралары дегенді білдіретін термин)

увеличенный чек - көбейтілген чек (жаргон сөз: со-
масы жасанды түрде көбейтіліп, түзетілген чек, 
мыс., нөлді қосып жазу)

увеличивание прибыли - пайданы молайту
увеличивание резервов - сақтық қорды көбейту
увеличивать бюджет - бюджетті көбейту
увеличивать дивиденд - дивидендтің көбеюі
увеличивать остаток на счете - шоттағы қалдықтың 
көбеюі

увеличивающийся курс - көбейе түсетін бағам
увещевание - насихаттау, иландыру (несиені қыс қар-
ту ға не ұлғайтуға күштеу емес, ық пал ету жолымен 
банкті сендіру)

увольнение - босату, шығару (адамды жұ мыс тан 
білік сіздігі немесе тəртіпті бұзғаны се беп ті мəж-
бүр лі босату; əкімшіліктің бас тамасымен еңбек 
шар тының тоқ та ты луы)

увольнение бухгалтера - бухгалтерді жұ мыс тан 
шығару 

увольнение руководителя компании со значитель-
ной компенсацией - компания басшысын елеулі 
өтем ақымен босату

увольнение с должности - лауазымнан босату
увольнение с работы - жұмыстан босату, жұ мыс тан 
босану (заңда көзделген негізде ең бек шартының 
тоқтатылуы)

увольнение со службы - қызметтен босату
увольнять - жұмыстан босату
увязанные по правилам - ережелер бойынша байла-
ныс тырылған

увязка - байланыстыру, үйлестіру
увязка балансовая - теңгерімдік байланыстыру
угандский шиллинг - Уганда шиллингі
угия - угия (Мавританияның ақша өлшемі)
углубление - тереңдету

углубление интеграции - интергацияны те рең дету
углубление различий - айырмашылықтарды тереңдету
углубление сотрудничества - ынты мақ тас тық ты 
тереңдету

углубление ценовых диспропорций - баға үй ле сім сіз-
дік терінің тереңдеуі

углубление экономической интеграции - экономи ка-
лық интеграцияны тереңдету 

углубленное интервьюирование - емін-еркін сұхбат 
құру (сұраныс пен ұсыныс жайында екеу ара бейрес-
ми əңгімелесу)

углубленный досмотр - мұқият тексерме
угнетенный рынок - езілген нарық, тұ қыр тыл ған 
нарық

“угол” / корнер - “бұрыш”/ корнер (қайсыбір тауар-
дың не көрсетілетін қызметтің жиын  тық ұсы ны-
сы ның көлемін бақылауда та  быс  қа жеткен ұйым 
белгілейтін монополия) 

угроза ценовой нестабильности - баға тұ рақ сыз ды ғы-
ның қатері

угроза экономической безопасности государства 
- мем лекеттің экономикалық қа уіп сіз ді гі не төнген 
қатер

“удав” - “айдаһар” (бағамы бір-біріне қа ты сы на 
ауытқыма жүйесі бойынша белгіленген шектен 
асып түсетін белгілі бір шекте ауыт қуы мүмкін 
валюталардың бірлесіп “құ бы луы ның” ұсынылған 
жүйесі)

удаленность населенных пунктов в днях - елді ме-
кен дер дің күндер бойынша шал ғай лы ғы

удаленность рынка - нарықтың шалғайлығы
удаленный банковский терминал - алыстатылған 
банк терминалы (автоматты кассир, кассалық ав-
томат)

удаленный терминал обслуживания - алыстатылған 
қызмет көрсету терминалы

“удар за удар” - “соққы үстіне соққы” (сақ тан ды ру-
шылардың жеке-дара жа уап кер ші лі гі қағидаты; 
екі кеме соқтығысқанда айтылатын жаргон, 
автомобильдерді сақ тан ды ру да қолданылады)

ударный день - екпінді күн (жаргон сөз: жаңа бағалы 
қағаздар шығарылымының шарты жарияланатын 
күн)

удача - сəттілік, табыс
удачливый участник торгов - сауда-саттыққа сəтті 
қатысушы

удваивание - екі еселеу
удвоение - еселеу, екі есе өсіру, екі еселену
удвоение акционерного капитала - акцио нер лік 
капиталдың екі еселенуі

удвоение нормы амортизационных отчислений с ее 
последующим регрессивным снижением - то зым-
пұл жарналарының мөл ше рін кейіннен кері төмен де-
те отырып екі еселеу

удел - үлес, сыбаға
удельная прибыль - меншікті пайда, үлес тік пайда 

(ұйымның таза пайдасының ай на лым ға қатынасы)
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удельные капитальные вложения - үлестік күрделі 
жұмсалым

удельный вес - үлес салмағы, сыбағалы сал мақ, 
меншікті салмақ

удельный вес заемных средств - қарыз қа ра жа ты ның 
үлес салмағы

удельный вес привилегированных акций - артық-
шы лық ты акциялардың үлес салмағы

удельный расход - сыбағалы шығыс
удержание - ұстап қалу, ұстау (1. азаматтық құқық-
та: міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз 
ету тəсілдерінің бірі; 2. ше ге ріл ген, ұсталған сома; 
3. ақ  ша лай со ма ның бір бөлігін аудармай қою; 4. бір-
де ңе ні сақтау, табыстамау; 5. не сие гер дің затты 
борыш кепілі ретінде ұс тау қабілеті; 6. сақ тан ды ру 
компания сы үй ле сім ді шарт бойынша өз есебіне қа-
был дай тын тəуекелдік бөлігі; 7. залалды қайта сақ-
тан ды ру шартына сəйкес есептелетін сома)

удержание в качестве залога - кепілзат ре тін де ұстау
удержание долга - борышты ұстап қалу
удержание из заработной платы (зарплаты) - 
жалақы дан 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 
мүл кін 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 - та-
быс төлемі көзінен салық ұстау

удержание неустойки - тұрақсыздық төлемін ұстап 
қалу, айыпақы ұстап қалу

удержание обеспечения в удовлетворение долга - бо-
рышты қанағаттандыру үшін кепілзат ұстау

удержание при покупке ранее проданного товара 
- бұрын сатылған тауарды сатып алу кезінде ұстап 
қалу

удержание прогрессивное - үдемелі ұстап калу
удержание пропорциональное - үйлесімді ұс тап қалу
удержание процентов при преждевременном снятии 
вклада - салымды мерзімінен бұрын алу кезінде пай-
ыздарды 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 қалын-
ған бөлігі

удержанные прибыли - ұсталған пайда, ұстап қалған 
пайда

удержаться на поверхности - үстіңгі бетте ұстап тұру 
(ақша алу немесе несие алу)

удерживаемая денежная сумма - ұстап қа ла тын ақша-
лай сома

“удерживается на страховании” - “сақ тан ды ру да 
қала ды”, “сақтандыруда ұсталады”

удерживание - ұстау, ұстап тұру, ұстап қалу
удерживание доли рынка - нарық үлесін ұс тап 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
удерживать процент - пайыз ұстап қалу
удерживать товар до уплаты покупателем его стои-
мости - тауарды сатып алушының тауар құнын төле-
ген ге дейін ұстау

удерживать часть валюты - валютаның бір бөлігін 
ұстау

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 мерзі-
мін ұзарту

удобные капитальные вложения - қолайлы күрделі 
қаржы жұмсалымы

удобный - қолайлы
удобство - қолайлылық, жайлылық (қолайлы пайдала-
ну, қажетінше керегіне жарату)

удовлетворение - қанағаттандыру (1. қа жет ті лік  ті, 
тілекті орындау; 2. біреуге зиянды өтеу); қа на ғат-
тану

удовлетворение апелляции - шағымды қа на ғат тан-
дыру

удовлетворение встречного требование - қа ра ма-
қарсы талапты қанағаттандыру

удовлетворение встречное - ыңғайласпа қа на ғат тан-
ды ру, қарама-қарсы қанағаттандыру

удовлетворение денежное - ақшалай қана ғат тандыру
удовлетворение долга - борышты қанағат тан дыру
удовлетворение достигнутым - қол жеткенге қана-
ғаттану

удовлетворение заявки - өтінімді қана ғат тан дыру 
удовлетворение или финансовая поддержка - қана-
ғат тандыру немесе қаржылық қолдау

удовлетворение иска (исковое) - талапты қана ғат тан-
дыру

удовлетворение контртребования - қарсы талапты 
қанағаттандыру

удовлетворение кредиторов - несиегерлерді қанағат-
тандыру

удовлетворение материальных нужд - материалдық 
мұқтаждарды қанағаттандыру

удовлетворение нужд - мұқтаждарды қана ғат тандыру 
удовлетворение отвода - қарсылықты қана ғат тандыру
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удовлетворение потребностей - қажет ті лік тер ді қана-
ғаттандыру

удовлетворение потребностей потребителей - тұты-
ну шылардың қажеттіліктерін қа на ғат тан дыру

удовлетворение потребности за счет собственных 
ресурсов - қажеттілікті өз ресурс тары есебінен қана-
ғаттандыру 

удовлетворение претензии - кінарат-талапты қа на ғат-
тандыру

удовлетворение просьбы - өтінішті қа на ғат тан дыру
удовлетворение спроса - сұранысты қа на ғат тандыру
удовлетворение требований - талаптарды қа на ғат тан-
дыру

удовлетворение требований кредиторов - несие гер-
лер дің талаптарын қанағаттандыру

удовлетворение требований по выплате процента 
и основной суммы по облигации - облигация бо-
йынша пайыз бен не гіз гі соманы төлеу бойынша та-
лаптарды қа на ғат тан дыру

удовлетворение требований рынка - нарық талапта-
рын қанағаттандыру

удовлетворение требования о возмещении убыт-
ков - залалдардың орнын толтыру талабын қана ғат-
тандыру

удовлетворение условий - шарттарды қана ғат тан дыру
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 - қанағат тан ды рар-
лық өтімділік

удовлетворительная поставка - қана ғат та нар лық 
жеткізілім

удовлетворительный - қанағаттанарлық
удовлетворять кредиторов - несиегерлерді қана ғат-
тандыру

удорожание запасов - босалқы қорлардың қымбаттауы 
(инфляцияға байланысты тауар-материалдық қор-
лар құнының өсуі)

удорожание кредита - кредиттің қымбаттауы
удорожание национальной валюты - ұлттық валюта-
ның кымбаттауы

удостоверение - куəлік (біреуді, бірдеңені қуат  тай-
тын, куəландыратын құжат); куəландыру

удостоверение акта - актіні куəландыру
удостоверение документа - құжатты куə лан дыру
удостоверение доставки - жеткізуді куəлан дыру
удостоверение инвестора - инвестордың куəлігі 
удостоверение клиента банка - банк клиен ті нің 
куəлігі

удостоверение командировочное - іссапар куə лігі

удостоверение личности - жеке куəлік, жекебас куəлігі
удостоверение о квалификации - біліктілік туралы 
куəлік

удостоверение отправки - жөнелтуді куə лан дыру
удостоверение подлинности - түпнұсқалылық куəлігі
удостоверение о праве собственности - мен шік құқы-
ғы туралы куəлік

удостоверение подлинности документа или подпи-
сей - құжаттың немесе қойылған қол дар дың шы на-
йы лы ғын куəландыру

удостоверение подлинности сообщений - ха бар лар-
дың шынайылығын куəландыру

удостоверение подписи - қойылған қолды куə ландыру
удостоверение разрешительное - рұқсат беру куəлігі
удостоверение регистрационное - тіркеу куə лігі
удостоверение служебное - қызмет куəлігі
удостоверение счета - шотты куəландыру
удостоверение таможни на возврат таможенной по-
шлины - кеденнің кеден бажын қайтаруға берген 
куəлігі

удостоверение чека банком - банктің чекті куə лан-
ды руы (чек берушінің шотындағы қалдықтан асып 
түсетін сомаға чек жазып беру кезінде)

удостоверенная подпись - куəландырылған қол
удостоверенный нотариально - нотариалды жолмен 
куəландырылған 

удостоверенный общественный бухгалтер - куəлан-
ды рылған қоғамдық бухгалтер (емтиханнан өткен, 
тəжірибесі мол есепші)

удостоверенный финансовый плановик - куəлан ды-
рыл ған қаржы жоспарлаушысы

удостоверенный чек - куəландырылған чек (банк тө-
леуге кепілдік беретін чек)

удостоверять счет - шотты куəландыру
удостоверяющая подпись - куəландырушы қол қою
удушение - тұншықтыру (бағасы əртүрлі жəне орын-
далу мерзімі бірдей бір қаржы құ ра лы на “пут” 
жəне “кол” опциондарды сатып алу)

ужесточать условия кредита - кредит шарттарын 
қатайту

ужесточать условия на рынке краткосрочного капи-
тала - қысқа мерзімді капитал на ры ғын дағы шарт-
тарды қатайту

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 тəр тіп те ме-
сін қатайту

ужесточение налоговое - салықтық қатайту
ужесточение ограничений - шектеулерді қа тайту
ужесточение процентных ставок - пайыздық мөл шер-
ле мені қатайту

ужесточение санкции - ықпалшараны қатайту
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ужесточение требований - талаптарды қатайту
ужесточение условий кредита - кредит шарттарын 
қатайту

ужесточение условий на рынке краткосрочного ка-
питала - қысқа мерзімді капитал на ры ғындағы шарт-
тарды қатайту

ужесточение фискальной политики - қа зы на шы лық 
саясатты қатайту

узаконение - заңдастыру
узаконенные требования - заңдастырылған талаптар
узанс - узанс (сауда ғұрыптары)
узанс-срок - узанс-мерзім (кейбір век сель дер дің тө-
лем ақысын төлеудің сауда ғұрпымен белгіленген 
мерзімі) 

узанция - узанция (сауда ғұрыптары: дағ ды лы, үйрен-
шік ті ғұрып - іс бабында тұрақты қол да ны ла тын, 
жалпы жұрт қабылдаған ереже, қағида, істің 
тəртібі)

узкий валютный коридор - тар валюталық дəліз (ба-
ға мы ның өте шектеулі ауқымда ауытқуына рұқсат 
етілген валютаға қа тыс ты қолданылатын термин)

узкий рынок - тар аядағы нарық (1. на рық та ғы мəміле 
аз, баға біраз төмендейтін жағ  дай; 2. нарықта 
мəмі ленің жоқтығы, бағаның төмендеуі)

узкое место - осал жер (жекелеген құрастыру желі-
сін де болсын немесе жалпы экономикада болсын, 
үде ріс ті тежейтін қиын телім дегенді білдіретін 
бизнес жаргоны)

узукапия - узукапия (мүлікті нақты иелену мерзімінің 
өтіп кетуі себепті оны мен шік те ну құқығын сатып 
алу)

узура - пара (заңда көрсетілгеннен тыс пайыз, пара-
қор лық, артығымен алу)

узус - узус, ғұрып (1. əдет-ғұрып, үйреншікті əдет; 
2. Рим құқығында - біреудің затын пайдалану)

узуфрукт - узуфрукт (біреудің затын жəне одан түс-
кен табысты осы заттың бүтін сақ талуы шарты-
мен ғұмырлық пайдалану құқығы)

узуфруктарий - узуфруктарий (біреудің затын пайда-
ла нуға дербес құқығы бар адам)

Уилмингтонский план - Уилмингтон жоспары
“уйти с рынка” - “нарықтан кету” (биржа жаргоны: 
не қолда бар қаржы құралын сату, не осы қаржы 
құралының негізінде жат қан құқықты іске асыру)

указ - жарлық (мемлекет басшысы шы ға ра тын неғұр-
лым маңызды актілердің атауы)

указ правительственный - үкімет жарлығы
указ президента - президент жарлығы
указание - нұсқау, сілтеме (қалай əрекет ету керек 
екенін нұсқап көрсету, түсіндіру)

указание “в пользу...” - “...пайдасына” нұсқау (бағалы 
қағаздағы (вексельдегі, акциядағы) бəленшенің “пай-
дасына” деген жазбаша ескертпе)

указание о возмещении ущерба за счет виновных 
лиц - зиянды кінəлы адамдардың есебінен өтеу тура-
лы нұсқау

указание о привлечении виновных лиц к ответ-
ственности - кінəлы адамдарды жа уап кер ші лікке 
тарту туралы нұсқау

указание об устранении выявленных нарушений 
налогового законодательства - са лық заңдарының 
анықталған бұзылуын жою туралы нұсқау

указание плательщика на случай неакцептования 
или неоплаты векселя - вексельді акцептемеу неме-
се төлемеу жағдайында тө лем шінің нұсқауы

указание потребностей - қажеттіліктерді көр сету
указание предварительное - алдын ала бе ріл ген 
нұсқау

указание “приближенное” - “жуықтама” нұс қау (бро-
керге биржалық операцияны жүр гі зу ге берілген, 
аталмыш бағанының тө ңі ре гін де аздаған шекте 
айла-шарғы жасауға құ қық беретін нұсқау)

указание срока - мерзімін көрсету
указание стоимости - құнын көрсету
указание устное - ауызша нұсқау
указание цены - бағаны көрсету
указания директивные - директивалық нұс қау лар
указания руководящие - басшылық нұсқаулар
указанная доходность - көрсетілген та быс ты лық 

(дивидендтік немесе купондық мөл шер ле ме нің ак-
ция лар дың немесе обли га ция лар дың ағымдағы 
на рық тық бағасына пайыз түрінде көрсетілген 
қатынасы)

указанный отдельно - жеке-жеке көрсетілген
указатель адресный - мекенжай көрсеткіші
указатель алфавитный - əліпбилік көрсеткіш
указатель заявителей - өтініш берушілердің көр сет-
кіші

указатель заявок - өтінімдер көрсеткіші
указатель сводный - жиынтық көрсеткіш
указатель тарифов - тарифтер көрсеткіші
указатель торговых фирм - сауда фирма ла ры ның 
көрсеткіші

указатель цен - бағалар көрсеткіші
указывание цены - бағасын көрсету
указывание цены в долларах - бағасын доллармен 
көрсету

уклад - уклад, салт, ұстын (1. ұйымда, мекемеде, 
өнеркəсіпте орныққан тəртіп; 2. ша  руа  шы лықты 
жүргізудің өндіріс-құрал-жаб  ды  ғы на меншіктің 
түрлі нысандарына не гіз делген ерекше тұрпаты; 
осы негіздегі қа рым-қатынас)

уклад жизни - өмір салты
уклад общественно-экономический - қо ғам дық-
экономикалық салт

уклад экономический - экономикалық салт
уклонение от валютного контроля - валю та лық 
бақылаудан жалтару

уклонение от внесения залоговой суммы при “ан-
деррайтинге” и незаконное придерживание цен-
ных бумаг “андеррайтером” - “андеррайтингіде” 
кепілзат сомасын салудан жалтару жəне “ан дер рай-
тер дің” ба ға лы қағаздарды заңсыз ұстап қалуы
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уклонение от выполнения обязательств - міндет те-
ме лерді орындаудан жалтару

уклонение от задач - міндеттерден жалтару
уклонение от налогов - салықтан жалтару (заң бо-
йынша төленуге тиіс салық сомасынан аз мөлшерде 
төлеу)

уклонение от платежа при покупке ценных бумаг 
- бағалы қағаздарды сатып алу кезінде төлемнен жал-
тару

уклонение от погашения кредиторской задолженно-
сти - кредиторлық берешекті өтеу ден жалтару

уклонение от уплаты платежей в бюджет - бюджетке 
төлемдерді төлеуден жалтару

уклоняться от выполнения обязательств - міндет те-
мелерді орындаудан жалтару

уклоняться от уплаты - төлеуден жалтару
уклонение от уплаты налогов - салық төлеу ден жал-
тару

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 жал-
таруы

уклоняться от выполнения обязательств - міндет те-
ме лерді орындаудан жалтару

уклоняться от уплаты - төлеуден жалтару
украденная акция - ұрланған акция
украшение витрины - сөрені безендіру (жаргон 
сөз: 1. теңгерімді белгіленген та лап тар ға сəйкес 
реттеуші органдарға есеп-қи сап беру күніне келтіру 
үшін жасалатын амал немесе бухгалтерлік айла-
қулық; 2. тоқ сан ның немесе қаржы жылының ая ғын-
да клиенттерге немесе акционерлерге ақ па рат берер 
алдында инвестициялық қор жын ның сипаттамасын 
жақсартуға тиіс амал)

укрепление - нығайту
укрепление власти - билікті нығайту
укрепление доверия - сенімді нығайту
укрепление законности - заңдылықты нығайту
укрепление контактов - байланысты нығайту
укрепление конъюнктуры - жағдаятты нығайту
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 - ынты мақ тас тық ты 
нығайту

укрепление стабильности - тұрақтылықты нығайту

укрепление цен - бағаны нығайту
укрепляться - нығаю (жағдаят туралы)
укрупнение - ірілендіру (жүйені немесе оның ішкі 
жүйе сін ұтымды ету немесе қайта құру үшін қо сы-
лу немесе қосып алу жолымен болатын ұйым дас ты-
ру үдерісі)

укрупнение банков - банктерді ірілендіру
укрупнение компаний за счет слияния - компания-
ларды қосу есебінен ірілендіру

укрупнение стандартного лота - стандартты топтама-
ны ірілендіру (биржада)

укрупненные измерители в бюджетном планиро-
вании - бюджетті жоспарлаудағы үл кей тіл ген өл ше-
уіштер

укрупненные расчеты - ірілендірілген есеп айырысу
укрупненные сметные измерители - үлкей тіл ген 
сметалық өлшеуіштер

укрупненный объект краткосрочного кредитова-
ния - қысқа мерзімді несие берудің ірілендірілген 
объектісі

укрытие объектов налогообложения - салық салына-
тын 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
“уличные” ценные бумаги - “көшелік” баға лы 
қағаздар

уличный рынок - көше нарығы, көше базары (жаргон 
сөз: бір-бірімен телекоммуникация арқылы хабарла-
сатын делдалдар, бағалы қағаздарды сатып алушы-
лар мен сатушылар желісі)

уличный сертификат - көше сертификаты (бағалы 
қағаздармен жұмыс істеуші дилердің немесе бро кер-
дің атына жазылған, бірақ акция үшін ақша жұм са-
ған адамға тиесілі акционерлік сертификат)

уловка - айла-шарғы
Улукбек - Ұлықбек (ХҮ ғасырда Бұхараның ақша са-
райында мыстан шекілген мəнет. Қазақ хандығы 
мен Орта Азия елдерінің аумағында қолданыста 
болған)

улучшение - жақсарту
улучшение деловой конъюнктуры - іскерлік жағ даят-
тың жақсаруы

улучшение конъюнктуры - жағдаяттың жақ саруы
улучшение торгового баланса - сауда тең ге рі мі нің 
жақсаруы

улучшение финансовой ситуации - қаржы жағ дайын 
жақсарту
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улучшение экономического положения - экономи ка-
лық жағдайдың жақсаруы

ультиматум - ультиматум, үзілді-кесілді талап
ультимо - ультимо, сауда шоты (1. бұрын жа са сыл ған 
мəміленің орындалу мерзімі ре тін де белгіленетін 
соң ғы күн; 2. банк практикасында айдың, тоқ сан-
ның, жылдың соңғы күні; 3. іс қағаздарын жүргізуде 
қайсыбір өткен кезеңді, көбінесе айды көрсету)

ультра вирес - ультра вирес, өкілеттіктен тыс, əсіре 
құзырет

уменьшать - кішірейту, азайту
уменьшать колебание - ауытқуды азайту 
уменьшать колебание цен - бағаның ауыт қуын азайту 
уменьшать разницу между ценой покупателя и це-
ной продавца - сатып алушы бағасы мен сатушы 
бағасының арасындағы айырманы азайту

уменьшать содержание благородного металла в мо-
нетах - мəнеттегі асыл металдың құ ра мын азайту

уменьшающийся - кемитін, азаятын
уменьшающийся пропорционально - үй ле сім ді 
азаятын 

уменьшение - азаю, кему, азайту, кеміту
уменьшение активов - активтерді азайту
уменьшение акционерного капитала - акционерлік 
капиталдың азаюы

уменьшение балансовой оценки стоимости обык-
новенной акции - кəдімгі акция құнын теңгерімдік 
бағалаудың азаюы

уменьшение государственного вмешательства в 
экономику - экономикаға мем ле кет тің араласуының 
азаюы

уменьшение балансовой оценки стоимости обычной 
акции и прибыли - жай акция мен пайда құнының 
теңгерімдік бағасын азайту

уменьшение денежных сбе режений - ақ ша лай жинақ-
ты азайту

уменьшение долга - борышты азайту
уменьшение долевого участия акционеров в распре-
делении дохода в результате увеличения акцио-
нерного капитала - ак цио нер лік капиталдың көбеюі 
нəтижесінде ак цио нер лердің табысты бөлуге үлесті 
қа ты суы ның азаюы

уменьшение доходов ак ционеров при выпуске но-
вых акций - жаңа акциялар шығару кезінде акцио-
нер лер дің кірісін 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 размера возмещения ущерба - зиянның 
орнын толтыру мөлшерінің азаюы

уменьшение расходов - шығыстың азаюы
уменьшение риска - қауіп-қатердің азаюы

уменьшение степени риска - қауіп-қатер дəрежесінің 
азаюы

уменьшение стоимости - құнның кемуі
уменьшение стоимости обыкновенной акции - кə-
дуіл гі акцияның құнын азайту

уменьшение суммы возмещения убытков - залалдың 
орнын толтыру сомасының азаюы

уменьшение убытка - залалдың азаюы
умеренная цена - нысапты баға
умеренно снижающийся курс ценных бумаг - бағалы 
қағаздардың баяу төмендеп келе жатқан бағамы 

умеренность - нысаптылық
умеренный - нысапты
умерять расширение кредита - кредиттің кеңеюін 
баяулату

уместный элемент кредитоспособности - кредитке 
қабілеттіліктің орынды элементі

умная карточка - ақылды карточка (пластикалық 
карточка - банкомат арқылы ақша алуға арналған 
кіріктірілме микропроцессорлы несие немесе төлем 
карточкасы)

“умные” деньги - “ақылды” ақша (көпшілікке белгісіз 
ақпаратқа сүйеніп тəжірибелі жəне құтты қол кə-
сіп кер салған ақша)

умысел - каскөйлік ниет
умысел эвентуальный - жанама қаскөйлік
умышленная вина страхователя - сақ та ну шы ның 
қасақы кінəсі, сақтанушының қас көй лік кінəсі

универсальная банковская деятельность - əмбебап 
банк қызметі

универсальная биржа - əмбебап биржа
универсальная евронота - əмбебап еуронота
универсальная система нумерации - нөмірлендірудің 
əмбемап жүйесі

универсальная товарная биржа - əмбебап тауар бир-
жасы

универсальная торговая биржа - əмбебап сауда бир-
жасы

универсальное банковское дело - əмбебап банк ісі
универсальный банк - əмбебап банк
универсальный кассир - əмбебап кассир
универсальный косвенный налог - əмбебап жанама 
салық

универсальный сберегательный сертификат - əмбе-
бап жинақ ақша сертификаты 

универсальный счет - əмбебап шот (чекті пай да-
лануға, қалдық бойынша пайыз алуға жəне несиені 
пайдалануға мүмкіндік беретін шот)

уникальный количественный код - бірегей сандық 
код

унитаризм - унитаризм (біртұтастық; əкім ші  лік-
аумақтық бірліктері бір орталықтан бас қа ры ла-
тын, дербес мемлекеттік құ ры лым дар болмайтын 
мем лекеттік құрылыс)

унитарное государство - біртұтас мемлекет‚ біртекті 
мемлекет
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унитарное налогообложение - біртұтас салық салу, 
біртекті салық салу 

унитарный - біртұтас
унитарный налог - біртұтас салық, біртекті салық
унификация - сəйкестендіру, бірегейлендіру, бір ізге 
салу (бір нысанға келтіру)

унификация бухгалтерских документов - бухгал тер-
лік құжаттарды сəйкестендіру

унификация документов - құжаттарды сəйкестендіру
унификация правил - ережелерді сəйкестендіру
унификация стандартов - стандарттарды сəй кес тен-
діру

унификация тарифов - тарифтерді сəйкестендіру
унификация регулирования рынка ссудных капита-
лов - несие капиталдары нарығын реттеуді бі ре гей-
лендіру

унификация учета - есепті сəйкестендіру
унификация отчетности - есеп-қисапты сəй кестендіру
унифицирование - бірегейлендіру, сəй кес тен діру 
унифицирование займов - қарыздарды сəй кес тен діру 

(мемлекеттік борышты басқару тəсілдерінің бірі: 
бұрын шығарылған бір не ше қарызхатты жаңа бір 
қарызхатпен алмастыру)

унифицированная единая система бухгалтерского 
учета - бірегейлендірілген бір ың ғай бухгалтерлік 
есеп жүйесі

унифицированная ставка налога - сəй кес тен дірілген 
салық мөлшерлемесі

унифицированная форма документа - құжат тың 
сəйкестендірілген нысаны

унифицированные потоки наличности - қол ма-қол 
ақшаның бірегей ағыны

унифицированные правила и обычаи документар-
ных аккредитивов - құжаттамалық аккре ди тив тер-
дің сəйкестендірілген ере же ле рі мен ғұрыптары

унифицированные системы документации - құжат-
таманың сəйкестендірілген жүйесі

унифицированные системы документации бюджет-
ных учреждений - бюджеттік мекемелер құ жат та ма-
сы ның сəйкестендірілген жүйесі

унифицированные стандарты учета - сəй кес тен ді ріл-
ген есеп стандарттары

унифицированный закон о дарениях несовершен-
нолетним - кəмелетке толмағандарға сыйға тарту 
туралы бірегей заң

унифицированный закон о мелких ссудах - ұсақ не-
сие туралы бірегей заң

унифицированный закон об обращаемых инстру-
ментах - 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 сəй кес тен ді ріл ген есептеме

уничтожение - жою, құрту

уничтожение товара - тауарды жою (кеден тəр тіп те-
ме сі: шетел тауарларын кеден бақылауымен жою, 
пай да лануға жарамсыз тауарды жарамды күйге 
келтіру)

уничтожение ценных бумаг путем сжигания - баға-
лы қағаздарды отқа жағу жолымен жою

уничтоженные деньги - ақшаны жою
унция - унция (1. салмақ өлшемі: 1 унция=16 драх-
ма=437,5 гран=28,350 г; 2. дə рі ха на лық практи-
када қолданылатын салмақ өлшемі; орыс унциясы 
29,860 г-ға, британ унциясы 31,1035 г-ға тең)

унция тройская - Троя унциясы (алтын мен басқа 
да асыл металдардың қазіргі салмақ өлшемі, 31,1 
грамға тең; ағылшын алтын шақасының 1/12 үлесі)

Уолл-стрит - Уолл-стрит (Нью-Йорктегі қар жы 
орталығы)

“Уолл стрит-джорнэл” - “Уолл стрит-джор нэл” 
(қаржы жаңалықтары жəне корпорациялар мен 
нарықтар туралы ақпарат бе ре тін жетекші амери-
кан газеттерінің бірі)

уош - уош (биржа қызметінің ертеректегі ке зе ңін де 
есеп айырысу мəмілесінің қарабайыр нысаны)

уошаут - уошаут (делдалдың таза жай ға сы мын 
есептеу кезінде өзара есеп айырысу талаптарын 
есепке алу жолымен есеп айырысу палатасының ке-
лі сім шарт тар бойынша міндеттемелерді жоққа 
шығаруы)

упадок - құлдырау, бəсеңдеу
упадок мировой торговли - дүниежүзілік сау даның 
құлдырауы

упадок торговли - сауданың құлдырауы
упадок экономический - экономикалық құл дырау
упаковка денег - ақшаны буып-түю
упаковка монет - мəнеттерді буып-түю, мə нет тердің 
орамасы

уплата - төлеу (бірдеңе үшін төленетін ақы)
уплата в пользу истца - қуынушының пайдасына 
төлеу

уплата в рассрочку - бөліп төлеу, бөліктеп тө леу, 
мəулеттік төлеу

уплата взноса - жарна төлеу
уплата внешнего долга - сыртқы борышты төлеу
уплата вознаграждения - сыйақы төлеу
уплата государственной пошлины - мем ле кет тік баж 
төлеу

уплата дисконта - дисконтты төлеу
уплата долга - борышты төлеу
уплата долга по исполнительным документам - бо-
рышты атқару құжаттары бойынша төлеу

уплата задолженности в бюджет - бюджетке бере шек-
ті төлеу

уплата займа - қарызды төлеу
уплата золотом - алтынмен төлеу
уплата капитальной суммы - күрделі қаржы сомасын 
төлеу

уплата комиссии - комиссияны төлеу
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уплата комиссии и процентов по займам - комиссия 
мен қарыз бойынша пайызды төлеу

уплата комиссионных - комиссиялық алымды төлеу
уплата комиссионных при заключении сделки - 
мəміле жасасу кезінде комиссия алы мын 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 салық тар ды 
төлеу

уплата натурой - заттай төлеу
уплата не в срок - мерзімінде төлемеу
уплата недоимок - бересіні төлеу
уплата остатка по счету - шот бойынша қал дықты 
төлеу

уплата отложенных налогов - кейінге қал ды рыл ған 
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 налогов при получении заработной платы - 
жалақы алу кезінде салық төлеу

уплата процентов - пайыз төлеу
уплата процентов за рубежом - шетелде па йыз 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 са лық ты 
төлеу

уплата страхового взноса - сақтандыру жарнасын 
төлеу

уплата страхового возмещения - сақтандыру өтем-
ақы сын төлеу

уплата страховых взносов в пенсионный фонд - зей-
нет ақы қорына сақтандыру жарнасын төлеу

уплата суммы - соманы 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 досрочно - мерзімінен бұрын төлеу
уплатить по обязательству - міндеттеме бойынша 
төлеу

“уплатить предъявителю” - “ұсынушыға (көрсе ту ші-
ге) төлеу”

уплаченная сумма - 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 капитальную сумму - капитал сомасын 

(күрделі соманы) төлеу
уплачивать проценты - пайыз төлеу
уполномоченное лицо декларанта - мағ лұм дау шы-
ның уəкілетті өкілі 

уполномоченные небанковские финансовые органы 
- уəкілетті бейбанктік қаржы органдары (шетел ва-
лютасымен банк операцияларын жүргізуге ұлттық 
банктің лицензиясы берілген заңи тұлғалар)

уполномоченный - уəкіл (басқа бір тұлғаның өкілі 
болу міндеті жүктелген, қажет болған жағ дай да 
соның атынан əрекет етуге, да уыс беруге уəкілетті 
заңи немесе жеке тұлға) 

уполномоченный банк - уəкілетті банк
уполномоченный банк-депозитарий - уəкі лет ті 
депозитарий-банк

уполномоченный дилер - уəкілетті дилер
уполномоченный законом банк-депозитарий - заң 
уəкілеттік берген депозитарий-банк

уполномоченный орган - уəкілетті орган
уполномоченный по банкам - банктер бойынша 
уəкілетті

уполномоченный по взысканию задолженности - 
берешекті өндіріп алу бойынша уə кі лет ті

уполномоченный по вопросам сбыта - өткізу 
мəселелері жөніндегі уəкіл

уполномоченный по обслуживанию кредитной 
линии - кредит желісіне қызмет көрсету жө ніндегі 
уəкіл 

уполномоченный подписать - қол қоюға уə кі летті 
уполномоченный представитель - уəкілетті өкіл 

(инвестициялық дилерлік фирмаға жұ мыс істейтін, 
тиісті мемлекеттік органда тір келгені туралы 
құжаты бар бағалы қа ғаз дарды сатушы)

уполномоченный принимать суммы в пользу казна-
чейства - қазынашылықтың пайдасына соманы қа-
был дау ға уəкілетті

уполномоченный расчетный банк - уəкілетті есеп 
айырысу банкі

уполномоченный таможенный - кеден уəкілі
уполномочивание - уəкілеттік беру 
уполномочие - уəкілдік
уполномочие банка - банктің уəкілеттігі
уполномочие представителя - өкілдің уəкі лет ті гі
упомянутая валюта - аталған валюта
упомянутая сумма - аталмыш сома
упорядочение цен - бағаны реттеу
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употребление - тұтыну, қолдану
употребление совместное - бірлесіп тұтыну 
управление - басқару; басқарма (1. біреудің қарекет-
қызметіне басшылық жасау, ба ғыт тау; 2. ұйымның 
мақсаттарын тұ жы рым дау, мақсатына қол жет кі-
зу үшін қа жет ті жоспарлау, ұйымдастыру, уəж де-
ме леу, бақылау үдерісі)

управление активами - активтерді басқару (1. жұм-
сал ған капиталға шаққандағы пайданы барынша кө-
бей ту мақсатымен қар жы активін басқару; 2. банк-
тер, басқа да қаржы институттары ұсынатын 
ин  вес  ти ция лық қызмет; 3. жаңа бағалы қағаздар, 
қа рыз хат тар шығаруды ұйымдастыру қа бі ле ті, 
қа рыз гер дің борышты өтеу, қа рыз бойынша пайыз 
төлеу мүмкіндіктері көз де ле тін инвестициялық 
стратегия)

управление административное - əкімшілік басқару
управление активами банка - банк актив те рін 
басқару

управление активами и пассивами - активтер мен 
пассивтерді басқару

управление активами по поручению владельца - 
иеленушінің тапсыруымен ак тив тер ді басқару

управление акционерной компанией - ак цио нерлік 
компанияны басқару

управление банка - банк басқармасы
управление банка по мобилизации ресурсов - банк-
тің ресурстарды жұмылдыру жөніндегі басқармасы

управление банковскими рисками - банк тə уе кел де-
рін басқару

управление банковскими фондами - банк тер дің 
қорларын басқару

управление банковской холдинговой компани-
ей - банктердің холдингілік компаниясын басқару 
(еншілес банктердің баяу дербестігі жағдайында)

управление банком - банкті басқару
управление биржой - биржаны басқару
управление бухгалтерского учета и отчетности - 
бухгалтерлік есеп жəне есеп-қисап басқармасы 

управление бюджетными деньгами - бюджет ақша-
сын басқару

управление валютным риском - валюталық тəуекелді 
басқару

управление внешнеэкономическими связями - сырт-
қы экономикалық байланыстарды басқару

управление внешнеэкономической деятельностью - 
сыртқы экономикалық қызметті басқару

управление внешним государственным кредитом - 
мемлекеттік сыртқы кредитті басқару

управление выдачей ссуд - несие беруді басқару
управление главное - бас басқарма
управление государственного страхования - мемле-
кет тік сақтандыру басқармасы

управление государственное - мемлекеттік басқару, 
мемлекеттік басқарма

управление государственными делами - мемлекеттік 
істерді басқару

управление государственными органами - мемле кет-
тік оргаңдарды басқару

управление государственным долгом - мем ле кеттік 
борышты басқару

управление гражданского строительства и финан-
сирования - азаматтық құрылыс жəне қар жы лан ды-
ру басқармасы

управление делами - іс басқармасы
управление денежной наличностью - қолма-қол 
ақша ны басқару

управление денежной позицией - ақша жай ға сымын 
басқару

управление денежными средствами - ақ ша лай қа ра-
жатты басқару

управление депозитарием - депозитарийді басқару
управление доверительное - сенімгерлікпен басқару
управление добросовестной конкуренции - адал бə-
се ке басқармасы 

управление долгом - борышты басқару
управление закрытым акционерным обществом - 
жабық акционерлік қоғамды басқару

управление запасами - қорларды басқару
управление имуществом - мүлікті басқару
управление инвестиционным портфелем - инвес ти-
ция лық қоржынды басқару

управление инвестициями - инвестицияларды 
басқару

управление кадрами - кадрларды басқару
управление каналом распределения - бөлу арнасын 
басқару

управление капиталовложениями - күрделі жұм са-
лым ды басқару

управление кассовой наличностью - кас са да ғы 
қолма-қол ақшаны басқару

управление качеством - сапаны басқару
управление конкурсной массой - конкурстық бұқа ра-
ны басқару

управление конторой денежного обращения - ақша 
айналысы кеңсесін басқару 

Управление контролера денежного обращения - 
Ақша айналысын бақылаушы басқарма

управление корпоративное - корпоративті басқару
управление кризисной ситуацией - дағ да рыс ты 
жағдайды басқару

управление ликвидностью - өтімділікті бас қару
управление маркетингом - маркетингіні бас қару
управление материально-техническим снабжением 

- материалдық-техникалық жаб дық тау ды басқару
управление материальными ресурсами - материал-
дық ресурстарды басқару

управление методом плотной опеки - етене қам қор-
лық көрсету əдісімен басқару (жо ға ры буындағы 
бас қару өкілдерінің бизнестің шұғыл проблемаларын 
шешуге жəне ағым да ғы мəселелер бойынша ше шім-
дер қабыл дау ға қатысуы)

Управление монетного двора - Ақша сарайы бас қар-
масы 



930УПР-УПР

управление надзора за банковскими операциями, 
страхованием и ценными бумагами - банк опера-
цияларын, сақтандыруды жəне бағалы қағаздарды 
қа да ға лау басқармасы

управление налоговое - салық басқармасы
управление наличностью - қолма-қол ақша ны 
басқару

управление наличными средствами - қол да ғы қара-
жат ты басқару

управление налоговыми платежами - салық төлем-
де рін басқару

управление наследством, находящимся в постоян-
ном месте жительства наследодателя - мұра бе ру-
ші нің тұрақты тұрғылықты жерінде тұрған мұраны 
басқару

управление наследством, находящимся за предела-
ми постоянного места жительства наследодателя 
- мұра берушінің тұрақты тұр ғылықты жерінен тыс-
қа ры тұрған мұ ра ны басқару

управление обязательствами - мін дет те ме лер ді 
басқару

управление оперативное - жедел басқару, оперативті 
басқару, оралымды басқару

управление операциями - операцияларды бас қару 
(өндірісті, қызмет көрсетуді бас қа ру дегенді біл ді-
ре тін термин)

управление оптимальное - оңтайлы басқару 
управление пассивами - пассивтерді басқару 

(қаражат тартуға, оның құрылымын жақ сар туға 
жұмсалатын шығынды азайту əдіс терінің жиыны)

управление пассивами банка - банк пассив те рін 
басқару

управление пенсионным фондом - зейнетақы қорын 
басқару

управление пенсионными активами негосудар-
ственного пенсионного фонда - бей мем ле кет тік зей-
нет ақы қорының зей нет ақы активтерін басқару

управление персоналом - қызметкерлерді басқару
Управление по ведению финансовых дел - Қаржы 
істерін жүргізу жөніндегі басқарма

Управление по делам ветеранов - Ардагерлер істері 
жөніндегі басқарма

Управление по делам малых предприятий - Ша ғын 
кəсіпорындар істері жөніндегі бас қар ма

Управление по делам фермерского кредита - Фер-
мер лік кредит істері жөніндегі басқарма

Управление по контролю за сберегательными уч-
реждениями - Жинақ мекемелерін бақылау жөнін де-
гі басқарма

Управление по ценным бумагам и инвестициям 
- Ба ға лы қағаздар мен инвестициялар жөніндегі 
басқарма

управление портфелем - қоржынды басқару (банктің 
активтері мен пассивтерін бас қа рып, пайдалылық, 
төлем төлеуге қа бі лет ті лік, өтемпаздық мақ сат-
тар ға қол жеткізу)

управление портфелем заказов - тапсырыстар қор-
жы нын басқару

управление портфелем ценных бумаг - ба ға лы қағаз-
дар қоржынын басқару

управление потребительским спросом - тұ ты ну шы-
лық сұранысты басқару

управление привлечением и размещением ресурсов 
коммерческого банка - ком мер ция лық банктің ре-
сурстарын тартуды жəне орналастыруды басқару

управление привлеченными ресурсами - тар тылған 
ресурстарды басқару, келтірінді ресурстарды басқару 

управление программное - бағдарламалық басқару
управление проектом - жобаны басқару
управление процентным риском - пайыздық тəуе кел-
ді басқару

управление процессом - үдерісті басқару 
управление путем контроля процентных ставок - 
пайыздық мөлшерлемені бақылау жолымен басқару

управление путем неформального общения - бейрес-
ми қарым-қатынас арқылы басқару

управление путем постоянных проверок и указаний 
- тұрақты тексерулер мен нұс қау лар арқылы басқару

управление работой - жұмысты басқару
управление расходами - шығысты басқару
Управление регулирования иностранных инвести-
ций - Шетел инвестицияларын реттеу басқармасы

управление рисками, прозрачностью и разглаше-
нием информации - тəуекелдіктерді, ақпараттың 
ашықтығы мен жариялануын басқару

управление ресурсами - ресурстарды басқару
управление риском - тəуекелді басқару (ком па ния ның 
тұрақтылығына немесе та быс ты лы ғы на қатер 
төндіретін қауіптерді ай қын дау жəне жоспарлау 
жөніндегі жұмыс)

управление рынком - нарықты басқару, базарды 
басқару

управление с помощью ЭВМ - ЭЕМ-ның кө ме гімен 
басқару

управление сберегательного банка - жинақ банкі 
басқармасы

Управление сберегательных ассоциаций - Жинақ 
қауымдастықтарының басқармасы 

управление сбытом - өткізімді басқару
управление собственностью - меншікті басқару
управление совместное - бірлесіп басқару
управление социальное - əлеуметтік басқару
управление социальной работой - əлеуметтік жұ мыс-
ты басқару

управление спросом - сұранысты басқару
управление ссудами - несиені басқару
управление стандартов бухгалтерского учета - бух-
гал терлік есеп стандарттары басқармасы

Управление страхования экспорта - Экспортты сақ-
тан дыру басқармасы

управление страховым риском - сақтандыру тəуе кел-
ді гін басқару

управление таможенное - кеден басқармасы
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управление территориальное - аумақтық басқарма
управление технологическим процессом - техноло-
гия лық үдерісті басқару

управление товарными запасами - тауар қорларын 
басқару

управление товародвижением - тауарлар қозғалысын 
басқару

Управление товарных бирж - Тауар биржалары бас-
қар масы 

управление трастовое - сенімгерлікті басқару
управление трудовыми ресурсами - еңбек ресурста-
рын басқару

управление трудом - еңбекті басқару
Управление фермерского жилищного строительства 

- Фермерлік тұрғын үй құрылысы басқармасы
управление финансами - қаржыны басқару (ком па-
ния ның қаржы ресурстарын басқару саясаты)

управление финансовой деятельностью - қаржы қыз-
ме тін басқару

управление финансовое - қаржылық басқару
управление фондами - қорларды басқару
управление фондовой биржей - қор биржасын 
басқару

управление функциональное - атқарымдық басқару
управление целевое - мақсатты басқару, нысаналы 
басқару

управление хозяйственное - шаруашылық басқармасы
управление хозяйственной деятельностью - шаруа-
шы лық қызметті басқару

управление хозяйством - шаруашылықты басқару
управление ценными бумагами - бағалы қа ғаз дарды 
басқару

управление централизованное - орталық тан ды рыл-
ған басқару

управление человеческими ресурсами - адами ре-
сурстарды басқару (компания қыз мет кер ле рін тиімді 
пайдалану жəне басқару)

управление экономикой - экономиканы басқару
управление юридическое - заңи басқарма
управленческая автоматизированная система 
управления - басқармалық автоматтандырылған бас-
қа ру 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 - бас қа-
ру шы лық кеңес беру қызметтерін көрсету

управленческие отношения - басқарушылық қаты-
настар

управленческие расходы - басқару шығысы
управленческие услуги - басқарушылық қызметтерін 
көрсету

управленческий бухгалтерский учет - бас қа рушылық 
бухгалтерлік есеп

управленческий персонал - басқарушылық қыз мет-
керлер 

управленческий персонал банка - банктің басқарушы 
қызметкерлері

управленческое консультирование - бас қа ру шылық 
кеңес беру

управленческое контрактирование - бас қа ру шылық 
келісімшарт жасасу

управленческое решение - басқарушылық шешім
управляемая программа кредитования - бас қа ры ла-
тын несиелендіру бағдарламасы

управляемая цена - басқарылмалы баға, бас қа ры ла-
тын баға (күшті монополияланған нарық жағ да йын-
да сұраныс пен ұсынысты зерттеу негізінде бел гі-
лен ген баға)

управляемое колебание валютных курсов - валюта 
бағамының басқарылмалы ауытқуы 

управляемое ценообразование - бас қа рыл ма лы баға 
белгіленімі

управляемые облигации - басқарылатын облигация-
лар

управляемые пассивы - басқарылатын пассивтер
управляемый банком траст-фонд - банк бас қа ра тын 
сенім-қоры

управляемый плавающий курс - басқа ры ла тын құ-
был малы бағам

управляемый счет - басқарылатын шот
управляемый фонд - басқарылатын қор
управлять рынком - нарықты басқару
управлять средствами консорциума - кон сор циум-
ның қаражатын басқару

управлять финансами страны - ел қаржысын басқару
управляющая компания - басқарушы компания 

(инвестициялық қорлардың, бей мем ле кет тік зей нет-
ақы қорларының, кейде сақтандыру ком па ния ла ры-
ның активтерін басқаруға маманданған компания)

управляющий - басқарушы (1. қандайда болсын ме-
ке менің, ұйымның, шаруашылықтың ісін жүр гі зу ші 
тұлға; 2. корпорацияның ісі не күн де лік ті бас шы лық 
жасайтын, директорлар бас қар ма сы ның ше шім-
де рін іске асыратын жоғары лауазымды тұл ға; 
3. ин вес ти ция лық қорлардың, бей мем ле кет тік зей-
нет ақы қорларының активтерін басқару мін де тін 
атқарушы жеке тұлға)

управляющий агент - басқарушы агент
управляющий андеррайтер - басқарушы андеррайтер
управляющий банком - банк басқарушысы
управляющий гарант - басқарушы кепілгер
управляющий делами - іс басқарушысы (1. мекеменің, 
ұйымның, шаруашылықтың ісін жүргізуші тұлға; 
2. корпорацияның ісіне күнделікті басшылық жа-
сайтын, директорлар басқармасының шешімдерін 
жүзеге асырушы жоғары лауазымды тұлға)

управляющий доверительный - сенімгер басқарушы
управляющий дочерним банком - еншілес банкті 
басқарушы
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управляющий инвестиционного фонда - инвести ция-
лық қорды басқарушы

управляющий инвестиционным портфелем - инвес-
ти циялық қоржынды басқарушы

управляющий инвестиционным фондом - инвес ти-
ция лық қорды басқарушы

управляющий конкурсной массой - кон курс тық бұ-
қа раны басқарушы

управляющий конкурсный - конкурстық бас қарушы
управляющий недвижимостью - жылжымайтын 
мүлікті басқарушы

управляющий номинальный - атаулы бас қа рушы
управляющий отделом маркетинга - маркетинг 
бөлімін басқарушы

управляющий отделом по связям с общественно-
стью - жұртшылықпен байланыс бө лі мін басқарушы

управляющий отделом сбыта - өткізу бөлімін бас қа-
рушы

управляющий пенсионным фондом - зей нет ақы қо-
ры ның басқарушысы

управляющий по кадрам - кадрлар жөніндегі бас қа-
рушы

управляющий по маркетингу - маркетинг жө ніндегі 
басқарушы

управляющий по рынку - нарық жөніндегі басқа рушы
управляющий портфелем ценных бумаг - бағалы 
қағаздар қоржынын басқарушы

управляющий рисками - тəуекелдерді бас қа рушы
управляющий службой сбыта - өткізу қыз ме тін 
басқарушы

управляющий текущими операциями на открытом 
рынке - ашық нарықта ағымдағы операцияларды 
басқарушы

управляющий трастом - сенім қорын бас қа рушы
управляющий филиалом банка - банк филиалын 
басқарушы

управляющий финансами корпорации - корпорация 
қаржысын басқарушы

управляющий фондом - қорды басқарушы
управляющий центральным банком - ор та лық банк-
ті басқарушы

упразднение - жою, тарату, жабу
упразднение должности - қызметті жою, лауа зымды 
жою

упразднение налогов - салықтарды жою
упреждающее предложение - ескертпелі ұсыныс
упрощение - ықшамдау, оңайлату
упрощение административно-управленческого ап-
парата - əкімшілік-басқару аппаратын ықшамдау

упрощение процедуры - рəсімді ықшамдау
упрощение таможенной процедуры - кеден рəсімін 
ықшамдау 

упрощение формальности - ресмилікті оңайлату
упрощенная система налогообложения - оңайла тыл-
ған салық салу жүйесі

упрощенная форма налоговой декларации - са лық 
мағлұмдамасының оңайлатылған нысаны

упрощенная форма отчетности - есеп-қи сап тың 
оңай латылған нысаны

упрощенная форма применения взыскания - өндіріп 
алудың оңайлатылған нысаны

упрощенный порядок исчисления налогов - салық-
тар ды есептеудің оңайлатылған тəртібі

упрощенный порядок таможенного оформления - 
кедендік ресімдеудің оңайлатылған тəртібі

упрощенный способ вычисления суммы при на-
числении сложных процентов по фиксированной 
ставке - тиянақталған мөл шер ле ме бойынша күр де лі 
пайызды есептеу кезінде сома есептеудің оңай ла тыл-
ған тəсілі

упрощенный счет - оңайлатылған шот
упущение - қапы жіберу 
упущение возможности - мүмкіндікті қапы жіберу 
упущение законного срока - заңды мерзімді өткізіп 
алу (қапы жіберу)

упущенная возмож ность заключить сделку по луч-
шей цене - мəмілені тəуір бағамен жасаудың қапы 
жіберілген мүмкіндігі

упущенная выгода - ұтылған пайда, ұты лыс ты пай-
да, жоғалған пайда, уыстан шы ға рып алған пайда‚ 
алынбай қалған пайда, қапы жіберілген пайда (шарт 
бойынша мін дет те ме лер ді басқа тараптың орында-
мауы салдарынан тұлғаның алмаған табысы немесе 
өзгедей игілігі‚ яғни есеп айырысу негізінде жəне сот 
шешімімен залалдың құрамдас бөлігі ретінде орны 
толтырылуға тиіс алын баған табыс)

упущенная прибыль - ұтылған (алынбай қал ғ ан) 
пайда

уравнение - теңеу, теңестіру, теңдеу
уравнение баланса - теңгерімді теңдестіру
уравнение банковских резервов - банктің сақ тық қор-
ла рын теңестіру

уравнение дохода - табысты теңестіру 
уравнение запасов - қорларды теңестіру
уравнение кассовых остатков - кассалық қал дық тар-
ды теңдестіру

уравнение кассовых остатков в обмене - айыр баста 
кассалық қалдықтарды теңдестіру

уравнение кембриджское - Кембридж тең де уі 
(ағылшын экономисі А.Пигу талдап жа са ған, өтім-
ді лік факторын ескере отырып ақша жиы ны ның 
қа жет ті кө ле мін ай қын дай тын экономикалық-ма-
те ма ти ка лық үлгі)

уравнение количественной теории денег - ақшаның 
сандық теориясын теңдестіру

уравнение нормы прибыли - пайда мөлшерін теңес-
тіру

уравнение обмена - айырбасты теңестіру, айыр бас 
теңдеуі (ақша көлемінің, оның айналу жыл дам ды-
ғы ның, баға деңгейінің жəне мəміле санының өзара 
тəуелділігі)

уравнение обмена (в теории денег) - айырбасты тең-
дестіру (ақша теориясында)

уравнение равновесия - тепе-теңдік теңдеуі



933 УРА-УРЕ

уравнение спроса - сұранысты теңестіру
уравнение теоретическое - теориялық теңдеу
уравнение учетное - есептік теңестіру, есептік теңдеу
уравнение Фишера - Фишер теңдестірмесі (инфля ция-
ның қарқыны, пайыздың атаулы жəне нақты мөл-
шер лемесі арасындағы байланысты сипаттайтын 
теңдеу) 

уравнение М.Фридмена - М.Фридмен теңдеуі 
(Фридменнің ақша жиынын реттеу тео риясы)

уравнивание - теңдестіру
уравнивание в правах - құқықтарын тең дес тіру
уравнивание цен - бағаны теңдестіру 
уравнивающая учетная ставка - тең дес ті ру ші есеп 
мөлшерлемесі

уравнивающий платеж - теңдестіруші төлем
уравниловка - теңгермешілдік
уравнительная компенсационная пошлина - теңгер-
мелі 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 (белгілі 
бір нарықтағы тауарлар ұсы ны сы ның бағасы сұ ра-
ныс бағасына сай ке ле тін баға; 2. тауардың пай да-
лы лы ғын кө бей те тін баға)

уравновешенный - теңдестірілген 
уравновешенный портфель операций - теңдес ті ріл-
ген операциялар қоржыны 

уравновешенный портфель операций банка - банк 
операцияларының теңдестірілген қоржыны

уравновешивание - теңестіру
уравновешивание льгот и издержек - же ңіл діктер 
мен шығынды теңдестіру

уравновешивание спроса и предложения - сұраныс 
пен ұсынысты теңестіру

“урбанк” - “урбанк” (федералдық агент тік тің бақы-
лауымен қаланы дамыту банкі)

урби эт орби - урби эт орби (жалпыға бірдей, жалпы 
жұрттың қаперіне: биржа қызметі туралы жал-
пы жұрттың қолы жететін есепті талдау жəне 
салғастыру кезінде қол да ны латын термин)

урегулирование - реттеу (ретке келтіру, жол ға қою)
урегулирование в судебном порядке - сот тəртібімен 
реттеу

урегулирование валютного курса - валюта бағамын 
реттеу

урегулирование дела - істі реттеу
урегулирование долга - борышты реттеу
урегулирование долговых обязательств - борышкер-
лік міндеттемелерді реттеу

урегулирование задолженности между федеральны-
ми резервными банками - фе де рал дық сақтық қор 
банктері арасындағы бе ре шек ті реттеу

урегулирование компенсационное - өтем ақы лық 
реттеу

урегулирование компромиссное - ымыралық реттеу
урегулирование конфликта - жанжалды реттеу
урегулирование нарушения - бұзушылықты жөнге 
келтіру

урегулирование отношений - қарым-қа ты нас ты 
реттеу

урегулирование претензий - кінəрат-та лап тар ды 
реттеу

урегулирование путем выплаты паушальной суммы 
- паушалдық соманы төлеу ар қы лы реттеу

урегулирование разногласий - ке ліс пеу ші лік ті регтеу
урегулирование расчетов - есеп-қисапты реттеу
урегулирование сальдо по счету - шот бойынша саль-
доны реттеу 

урегулирование спора - дау-дамайды реттеу
урегулирование спора через арбитраж - дауды төре-
лік сот арқылы реттеу

урегулирование споров между банками и клиен-
тами через неофициальный орган - банктер мен 
клиент тер арасындағы дауларды бейресми орган 
арқылы реттеу

урегулирование судебное - сот жолымен реттеу
урегулирование таможенных пошлин - кеден бажын 
реттеу

урегулирование счетов - шоттарды реттеу
урегулирование убытков - залалды реттеу
урегулирование цен - бағаны реттеу
урегулированный расчет - реттелген есеп айырысу
урегулированный счет - реттелген шот
“урегулирователь” - “реттеуші”
урегулировать - реттеу (кең мағынада: борышқорлық 
міндеттерді төлеу; мүлікте: барлық мүліктік ак-
тив тер ді дистрибьютерлеу; заңнамада: 1. даулы 
заңи мəселе бойынша шешім қабылдау; 2. ерлі-
зайыптылар немесе ата-ана мен балалар арасында 
ажырасу сияқты жағдайда мүлікті бөлу; бағалы 
қа ғаз да: агент ретінде əрекет ететін делдалдар 
ара сын да ғы не делдал мен оның клиенті арасындағы 
сауданы аяқтау; сауда мəмілесінде: клиенттің дел-
дал ға сатып алған бағалы қағазын төлеуі не са тыл-
ған бағалы қағазды делдалға жеткізіп беруі жəне 
клиенттің өткізуден пайда алуы)

урегулировать сделку - мəмілені реттеу
урегулировать фьючерсный контракт - фьючерстік 
келісімшартты реттеу

урезанный отчет - қырқылған инфляция, кү зел ген ин-
фляция

урезать заем - қарызды қысқарту
урезка - қысқарту
урезка оклада - айлықақыны қысқарту
урезывание - қысқарту, кесіп тастау
урезывание заемных средств - қарыз қара жа тын кесіп 
қысқарту

урезывание заработной платы - жалақыны қысқарту
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урезывание расходов на социальные нужды - əлеу-
меттік мұқтаждарға арналған шығысты қысқарту

уровень - деңгей, дəреже (бірдеңе шамасының, мəнінің 
деңгейі)

уровень бедности - кедейлік деңгейі (күнкөріс миниму-
мын қамтамасыз ететін табыс мөлшері)

уровень безработицы - жұмыссыздық деңгейі (жұ-
мыс сыздар санының шаруашылықта жұмыспен 
қам тылғандардың жалпы санына қатынасы)

уровень безубыточного авансирования в операциях 
с ценными бумагами - бағалы қа ғаз дар мен жасала-
тын операцияларда залалсыз авансылау деңгейі

уровень валютного курса - валюта бағамы ның 
деңгейі

уровень валютного курса, не соответствующий па-
ритету покупательной способности - валюта ба ға-
мы ның сатып алуға жа рам ды лық тепе-теңдігіне сай 
келмейтін деңгейі

уровень валютных резервов - валюталық сақтық қор-
лардың деңгейі

уровень внутренних цен - ішкі баға деңгейі
уровень выплат страхового возмещения - сақтан ды-
ру өтемін төлеу деңгейі

уровень гарантий - кепілдіктер деңгейі
уровень дефицита - тапшылық деңгейі
уровень диверсификации инвестиционного портфе-
ля - инвестициялық қоржынның əртараптандырылу 
деңгейі

уровень дохода, требуемый инвестором при данном 
уровне риска - белгілі бір тəуекел (қатер) деңгейінде 
инвестор талап ететін табыс деңгейі

уровень достаточности собственного капитала - 
меншікті капиталдың жеткіліктілігі деңгейі

уровень достижений - жетістіктер деңгейі
уровень дохода - табыс деңгейі
уровень доходности - табыстылық деңгейі
уровень доходности дивидендов - диви денд тің табыс-
тылығы деңгейі

уровень жизни - тұрмыс деңгейі (1. елдің қол жет кі-
зіл ген экономикалық дамуы деңгейіне сай келетін ха-
лық тұрмысы жағдайларының жиынтығы; 2. адам-
дар дың қалаған тауарларын сатып алуы жəне 
қыз мет көрсетумен қамтамасыз етілу қабілетін 
бейнелейтін жалпы сипаттағы көрсеткіш)

уровень занятости - жұмыспен қамтылу деңгейі 
(жұмыс күшінің жалпы көлемінде жұмыспен қам-
тыл ғандардың саны)

уровень запаса - босалқы қор деңгейі
уровень запасов, определяющий необходимость за-
каза - қорлардың тапсырыс қажеттілігін айқын дай-
тын деңгейі

уровень запасов, определяющий необходимость за-
купок - қорлардың көтере сатып алу қажеттілігін ай-
қын дайтын деңгейі

уровень запродаж - күнілгері 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 (жо ға ры бас-
шы лық инвестициялық жобаның қо лай лы лы ғын ба-
ға лау үшін белгілеген көр сет кіш)

уровень курса - бағам деңгейі
уровень курса национальной валюты - ұлттық валю-
та бағамының деңгейі (мұнда орталық банк ва лю та-
лық басқыншылықты жүзеге асыра бастайды)

уровень ликвидности - өтемпаздық деңгейі, өтімділік 
деңгейі

уровень льготный - жеңілдікті деңгей
уровень макроэкономический - макро эко но ми калық 
деңгей

уровень минимальный - ең төмен деңгей (баға, мөл-
шер леме туралы)

уровень монетизации - мəнеттену деңгейі
уровень накопления - қорлану деңгейі
уровень налогообложения - салық салу деңгейі
уровень неустойчивости обмена валюты - валюта-
ны айырбастау тұрақсыздығының деңгейі (шетел 
валютасын нарықтағы сұ ра ныс пен ұсыныстың 
өзгеруіне қарай айыр бастау мөлшерлемесінің 
қозғалысы)

уровень обслуживания - қызмет көрсету дең гейі
уровень ответственности - жауапкершілік деңгейі
уровень оформления - рəсімдеу деңгейі
уровень поддержки - қолдау деңгейі (бағалы қағаздар 
бағасының құлдырауы сұранымның ұсынымнан асып 
түсуі нəтижесінде тоқтатылатын деңгей)

уровень поддержки цены акции - акция ба ға сын 
қолдау деңгейі

уровень полезности - пайдалылық деңгейі
уровень полной занятости - жұмыспен толық қам ты-
лу деңгейі

уровень полномочий - өкілеттік деңгейі
уровень поступления заказов - тап сы рыс тар дың 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 нары-
ғын дағы пайыз деңгейі

уровень процентных ставок - пайыздық мөл шерлеме 
деңгейі

уровень равновесия - тепе-теңдік деңгейі, тең дестік 
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
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уровень средней заработной платы - орташа жалақы 
деңгейі

уровень средний - орташа деңгей
уровень ставок - мөлшерлемелер деңгейі
уровень текущей стоимости финансового инстру-
мента - қаржы құралының ағымдағы құнының дең-
гейі (мұнда сатып алушы тек бастапқы шығынды 
ғана өтейді)

уровень технологии - технология деңгейі
уровень товарных запасов - тауар қор ла ры ның 
деңгейі

уровень товарных запасов на конец отчетного 
перио да - тауар қорларының есептік кезеңнің ая ғын-
да ғы деңгейі

уровень товарных запасов на начало отчетного пе-
риода - тауар қорларының есептік кезеңнің ба сын да-
ғы деңгейі

уровень торговой наценки - сауда үстемесінің деңгейі
уровень убыточности - залалдылық деңгейі
уровень управленческий - басқарушылық деңгей
уровень устойчивый - орнықты деңгей
уровень цен - баға деңгейі
уровень цены, при отклонении от которого может 
нарушиться нормальное функционирование 
рынка - ауытқуы кезінде на рық тың қалыпты жұмыс 
істеуі бұзылатын баға деңгейі

уровень экономического развития - эко но ми калық 
даму деңгейі

уровень экономической активности - эконо ми калық 
белсенділік деңгейі

уровень эффективности - тиімділік деңгейі
урон - нұқсан, зиян 
уругвайский раунд - Уругвай келіссөзі (ГАТТ қол да уы-
мен өткізілген халықаралық сауда мəселелері жө нін-
де гі келіссөз)

усадебная недвижимость - үй-жайлық жылжымайтын 
мүлік

усвоение - игеру
“усечение” чека - чек “қимасы” (чектегі ақ па рат ты 
чектің өңдеу жүйесі арқылы өтуі үде рі сін де элек-
тронды импульстерге кө ші ру)

усиление - күшейту, күшею
усиление банковского надзора - банк бақы ла уын 
күшейту

усиление давления - қысымды күшейту
усиление конкуренции - бəсекені күшейту
усиление контроля - бақылауды күшейту
усиление надзора - қадағалауды күшейту
усиленный закон больших чисел - күшей тіл ген үлкен 
сандар заңы

усиливать колебания цен - бағаның ауыт қуын 
күшейту

усилие - күш-жігер, күш салу
усилия лоббистские - лоббистік күш салу
усилия целенаправленные - мақсаткерлік күш-жігер
ускорение - жеделдету

ускорение или задержка платежей для защиты от 
валютного риска - валюталық тəуекелдіктен қорғау 
үшін төлемді жеделдету немесе кідірту

ускорение или затягивание расчетов - есеп айырысу-
ды жеделдету не созу

ускорение или затягивание сроков проведения рас-
четов - есеп айырысу мерзімін жеделдету немесе 
созу (халықаралық саудада)

ускорение темпа - қарқынды жеделдету
ускоренная амортизация - жеделдетілген амортиза-
ция, жеделдетілген тозымпұл, же дел де тіл ген өтемпұл

“ускоренное последующее имущественное право” - 
“жеделдетілген кейінгі мүліктік құқық”

ускоренное списание - жеделдетілген есептен шығару
ускоренные платежи - жеделдетілген төлемдер
ускорить дату погашения ценных бумаг - бағалы 
қағаздарды өтеу күнін жеделдету

ускорять платеж - төлемді жеделдету
ускоряющая оговорка - жеделдетуші ескертпе
условие - 1) жағдай (бірдеңенің байланыс ты болып 
тұрған жағдайы); 2) шарт (мін дет тер ді шешу ке-
зін де бас шы лық қа алынуға тиіс деректер); 3) талап 
(уағ да ла су шы та рап тар дың бірінен қойылатын 
талап); 4) ереже (қайсыбір салада белгіленген ере-
желер, қағидалар)

условие антидевальвации - девальвацияға қарсы 
шарт (коммерциялық келісімшарт жасасу кезінде 
валюталардың бірінің құн сыз да нуы қатерінен құ-
ты лу мақсатымен екі ва лю та ның ара қатынасын 
айқындайтын шарт тармағы)

условие базисное - базистік шарт
условие банковское - банк шарты
условие “без залога” - “кепілзатсыз” шарт (бо рыш кер-
дің өз несиегері алдындағы өз фирмасының ак тив-
те ріне қатысты басқа кепілді кредитке жүгірмеу 
жөніндегі жазбаша міндеттемесі)

условие “без ипотеки” - “ипотекасыз” шарт (бо рыш-
кер дің өз несиегері алдындағы бо рыш тың кепілдігі 
болып табылатын мен шік ке қатысты басқа ке піл ді 
кредитке жү гір меу жөніндегі жазбаша мін дет -
теме сі)

условие в завещании о распоряжении частью на-
следства, оставшегося после выплаты всех по 
нему завещательных отказов и удовлетворения 
иных требований - өсиеттегі мұра бойынша барлық 
өсиет тік бас тартуларды төлегеннен, өзге де талап-
тарды қанағаттандырғаннан кейін оның қалған бө лі-
гі не өкім жүргізу туралы шарт 

условие в кредитном соглашении - несие келі сі мін де-
гі шарт (еуронарықта төтенше оқиғалардан қор ғау-
шы, ол бойынша қа рыз гер кейбір қаржы көр сет кіш-
те рін белгілі бір деңгейде қолдауға міндеттенеді)

условие выдачи лицензии - лицензия беру шарты
условие выкупа - өтеуін төлеп алу шарты
условие выпуска - акциялар шығару шарты (ол бойын-
ша сатып алушының сол ком па ния ның жаңадан шы-
ға рылған акцияларын сатып алуға құқығы болады) 
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условие выпуска ценной бумаги, призванное увели-
чить ее привлекательность - бағалы қағаз шы ға-
ру дың оның тартымдылығын арт тыруға тиіс шарты 
(мыс., облигацияға тіркелетін акционерлік варрант)

условие гарантийного соглашения - ке піл дік  ті 
келісім шарты (ол бойынша эмиссиялық син ди кат-
тың бастапқы ұсыныс бағасы бойынша қосымша 
акциялар сатып алуға құ қы ғы болады)

условие добровольного страхования - ерікті сақ тан-
дыру шарты

условие договора - шарт талабы (ол бойынша оның 
қолданылуының кері күші болмайды)

условие договора о займе - қарыз туралы шарт талабы 
условие договора о займе, предписывающее немед-
ленное погашение ссуды при наступлении опреде-
ленных условий - белгілі бір жағдайлар басталғанда 
несиені дереу өтеу өкім етілетін қарыз туралы шарт 
талабы 

условие договора продажи - сату шартының талабы
условие договора страхования - сақтандыру шарты-
ның талабы

условие договора транспортировки - тасымалдау 
шартының талабы

условие займа, предусматривающее досрочный вы-
куп ценных бумаг - карыздың бағалы қағаздарды 
мерзімінен бұрын өтеп алуды көздейтін талабы

условие “золото” - “алтын” шарты (борышты алтын-
мен төлеуді көздейтін не борыш сомасын алтынның 
баламалы құнына байлайтын шарт тармағы)

условие изменения графика погашения кредита - 
кредитті өтеу кестесінің өзгеруі шарты

условие ипотечного соглашения - ипо те ка лық ке лі сім 
шарты (ол бойынша сатып алын ған меншік ипо те ка-
ның қосымша қам та ма сыз ету кепіліне айналады)

условие исключительного дилерства - ай рық ша 
дилер лік шарты

условие конверсии - айырбасталым шарты
условие кредитного соглашения, обязующее заем-
щика погасить кредит досрочно при наступлении 
определенных обстоятельств - несие келісімінің 
қарызгерді белгілі бір міндеттемелер басталған кезде 
несиені мерзімінен бұрын өтеуге міндеттейтін шарты 

условие кредитного соглашения, привязывающее 
номинальную стоимость требования к реальной 
стоимости актива - несие келісімінің талаптың атау-
лы құнын активтің нақты құнына байлайтын шарты

условие наличного расчета - қолма-қол ақшасыз есеп 
айырысу шарты

условие о ликвидации долгового соглашения при 
определенных обстоятельствах - белгілі бір мəн-
жайларда борышкерлік ке лі сімді жою туралы шарт

условие о переуступке - қайта табыстау туралы шарт 
(сақтандыруда)

условие о предъявлении - ұсыну туралы шарт
условие о риске - тəуекел (қатер) туралы шарт
условие о снисходительности - кішіпейілділік туралы 
шарт

условие об оценке ущерба - зиянды бағалау туралы 
талап (сақтандыруда)

условие обмена ценной бумаги - бағалы қа ғаз ды 
айыр бастау талабы

условие оплаты контракта металлическими день-
гами по счету денежных единиц - ақша бірлігінің 
шоты бойынша ке лі сім шарт ты металл ақшамен төлеу 
шарты

условие предоставления ссуды - несие беру шарты
условие, при котором заемщик согласен предоста-
вить дальнейшее обеспечение по требованию кре-
дитора - қарызгер несиегердің талап етуі бойынша 
одан əрі қамтамасыз ету кепілін беруге келісетін 
шарт

условие “реальная стоимость” - “нақты құн” шарты 
(кредиттің құнын қайсыбір нақты құн дылықпен 
байланыстыратын шарт тар мағы)

условие, согласно которому ценная бумага не может 
быть выкуплена эмитентом раньше определенно-
го срока - бағалы қа ғаз ды эмитент белгіленген мер-
зім нен ерте сатып ала алмайтын шарт

условие соглашения (напр., кредитного), невыпол-
нение которого влечет определенные последствия 
- орындалмауы белгілі бір сал дар ларға апарып соқ-
ты ра тын келісімнің (мыс., несие келісімінің) шарты

условие соглашения о гарантии нового займа - жаңа 
қарыз кепілдігі туралы ке лі сім нің шарты (қор на-
ры ғын да алдын ала бол жан ба ған оқиғалар болған 
жағ дай да кепілгерлерді міндеттемеден босататын 
шарт)

условие ускоренного погашения ссуды - не сиені же-
дел өтеу шарты

условия аккредитива - аккредитив шарттары
условия акцептования - акцептеу (ризалық беру) 
шарттары

условия аннулирования - күшін жою шарттары
условия аннулирования документа - кұжаттың күшін 
жою шарттары

условия аукциона - аукцион шарттары
условия бартера - баспа-бас айырбас шарттары
условия благоприятные - қолайлы жағдай
условия в страховании - сақтандырудағы шарттар
условия валютные - валюталық талаптар
условия возврата денег - ақшаны қайтару шарттары
условия выпуска пенных бумаг - бағалы қағаздар 
шығару шарттары

условия гарантии - кепілдік шарттары
условия денежной эмиссии - ақша эмиссиясы шарт-
тары

условия денежные - ақша шарттары
условия деятельности банка - банк қызметінің шарт-
тары

условия дисконтирования - дисконттау шарттары
условия договора, ограничивающие возможности 
одной из сторон предпринимать определенные 
действия - шарттың тараптардың бірінің белгілі бір 
əрекет жасау мүмкіндігін шектейтін талаптары
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условия договоров купли-продажи - сатып алу-сату 
шарттарының талаптары

условия документарного аккредитива - құжатта ма-
лық аккредитив шарттары

условия долгового обязательства - борыштық мін дет-
теме талаптары

условия допустимые - рауалы шарттар
условия досрочного выкупа - мерзімінен бұрын 
өтеуін төлеп алу шарттары

условия доступа на внешний рынок - сырт қы нарық-
қа жіберу шарттары

условия единые - бірыңғай шарттар
условия ежемесячного расчета - ай сайынғы есеп 
айы рысу шарттары

условия жизни - тұрмыс жағдайы (халықтың əлеу мет-
тік-экономикалық жағдайының, күнкөрісі, тұрмыс-
тіршілігі үшін қажетті материалдық жəне рухани 
игіліктермен ұдайы қамтамасыз етілуі)

условия жилищно-бытовые - тұрғын үй-тұр мыс 
жағдайы

условия жилищные - тұрғын үй жағдайы
условия займа - қарыз шарттары
условия защитные - қорғаныш талаптары
условия инкассо - инкассо талаптары
условия ипотечной ссуды - ипотекалық несие шарт-
тары

условия кабальные - кіріптарлық талаптар
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 “красные” - “қызыл” шарттар (аккредитив 
шарттары, мұнда банк коносамент орнына ұсы ныл-
ған аккредитив сомасының бір бөлігін аванс ретінде 
төлеуге келіседі)

условия кредита - кредит шарттары (жет кі зу ші лер дің 
клиент алған та уар лар дың немесе оған көрсетілген 
қызметтердің ақысын тө леу мерзімі бойынша қоя-
тын талаптары)

условия кредитования - несиелендіру шарттары
условия купли-продажи - сатып алу-сату шарттары
условия куртажа - куртаж шарттары
условия ликвидации консорциума - консорциумды 
тарату шарттары

условия лицензии - лицензия шарттары
условия лицензионного договора - ли цен зия лық шарт 
талаптары

условия лицензионные - лицензиялық талаптар
условия льготные - жеңілдікті шарттар
условия назначения пенсии - зейнетақы та ға йындау 
шарттары

условия назначения пособия - жəрдемақы та ғайындау 
шарттары

условия найма - жалдау шарттары (жалдау шартында 
көрсетілген еңбекақы, жұмыс са ға тының мөлшері, 
демалыс ұзақтығы туралы нақты деректер)

условия наличного расчета - қолма-қол есеп айырысу 
шарттары

условия начисления процентов - пайыз есептеу шарт-
тары

условия, необходимые для регистрации ценных бу-
маг на бирже - биржада бағалы қа ғаз дар ды тіркеу 
үшін қажет шарттар

условия о погашении задолженности при продаже 
залога - кепілзатты сату кезінде бе ре шек ті өтеу тура-
лы шарттар

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
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 шарт-
тары

условия платежа - төлем шарттары (сыртқы сауда 
келісімінің шарттық-құқықтық дерек темелері)

условия погашения - өтеу шарттары
условия погашения кредита - кредитті өтеу шарттары
условия подписки - жазылу шарттары
условия покупки - сатып алу шарттары
условия получения какой-либо страной кредита 
МВФ в зависимости от целей его пользования 
- қай сы бір елдің несиені пайдалану мақсаттарына 
қа рай Халықаралық валюта қорынан несие алу шарт-
тары

условия получения кредита от МВФ какой-либо 
страной - қайсыбір елдің Халықаралық валюта қо-
ры нан кредит 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 шарт-
тары

условия предоставления кредита при продаже в 
рассрочку - мəулеттік сату кезінде кредит беру шарт-
тары

условия предоставления финансовых услуг - қаржы 
қызметін көрсету шарттары

условия преимущественные - артыкшылықты 
шарттар

условия приема - қабылдау шарттары
условия приемлемые - қабылдауға болатын шарттар
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условия применениия специального налогового ре-
жима - 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 шарт-
тары

условия проектные - жобалық шарттар
условия процентных свопов, рекомендованные 
Британской банковской ассоциацией - Британия 
банктері қауымдастығы ке піл де ме берген пайыздық 
своптар шарттары

условия работы (рабочие) - жұмыс жағдайы (нақты 
қоршаған орта жəне экологиялық жұмыс орны, яғни 
жағдай, құжыра жəне ондағы ортаның жай-күйі)

условия равновесия - теңдестік шарттар, тепе-теңдік 
шарттары

условия равноправные - тең құқықты жағдай
условия равные - тең жағдай
условия расчета (расчетные) - есеп айырысу шарт-
тары (сыртқы сауда келісімшартының шарттық-
құқықтық деректемелері)

условия регистрации ценных бумаг на бирже - бир-
жада бағалы қағаздарды тіркеу шарттары

условия регулирования платежей - төлем дер ді реттеу 
шарттары

условия, рекомендованные межбанковским рын-
ком валютных опционов в Лондоне - Лондондағы 
валюталық опциондардың банк аралық нарығы ке-
піл де ме берген шарттар

условия сбыта - өткізу шарттары
условия сделки - мəміле шарттары
условия “скользящей шкалы” - “сырғымалы шəкіл” 
шарттары (шарттағы құнның көбеюіне мүмкіндік 
беретін жағдай)

условия соглашения о будущей процентной ставке, 
рекомендованые Британской банковской ассоци-
ацией - Британия банк те рі қауымдастығы кепілдеме 
берген бо ла шақ та ғы пайыздық мөлшерлеме туралы 
келісім шарттары

условия соглашения об образовании консорциума - 
консорциум құру туралы келісім шарттары

условия сотрудничества - ынтымақтастық шарттары
условия социально-бытовые - əлеуметтік-тұрмыстық 
жағдай

условия социальные - əлеуметтік жағдай
условия ссуды - несие шарттары
условия стаңдартные - 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 (экс-
порттық бағаның импорттық бағаға қа ты на сы)

условия транспортировки - тасымалдау шарттары
условия транспортные - көлік шарттары
условия труда - еңбек жағдайы (қызметкердің жұ-
мыс қа қабілеті мен денсаулығына əсер ете тін фак-
тор лар дың жиынтығы: жұмыс орны, сипаты, жұ-
мыс күнінің ұзақтығы, т.б.)

условия ускоренного платежа - жедел де тіл ген төлем 
шарттары

условия финансирования - қаржыландыру шарттары
условия финансовые - қаржы жағдайы
условия ценовые - баға шарттары
условия экологические - экологиялық жағдай
условия экономические - экономикалық жағдай
условия экстремальные - төтенше жағдай
условия юридические - заңи талаптар
условная валюта - шартты валюта (Еуропалық эко-
но ми ка лық қоғамдастықтың бірыңғай ауыл ша руа-
шы лық саясатында көзделген тарифтерді қолдану 
ке зінде пайдаланылатын валюта)

условная единица - шартты бірлік, шартты өлшем
условная задолженность - шартты берешек
условная норма досрочных платежей по закладным 
на ценные бумаги - бағалы қағаздарға салынатын 
кепілсалым бойынша ұзақ мерзімді төлемдердің 
шартты мөлшері

условная облигация - шартты облигация
условная основная сумма кредитного обязательства 
в процентном свопе - пайыздық свопта несие мін-
дет те ме сінің шартты негізгі сомасы

условная ответственность - шартты жауап кер шілік
условная оценка акций для целей бухгалтерского 
учета - бухгалтерлік есеп мақсаттары үшін акциялар-
ды шартты бағалау

условная покупка - шартты түрде сатып алу (сатып 
алынған затты орынды себеппен, тіпті ойдан шы-
ға рыл ған себеппен болса да қайтаруға құқығы бар 
сатып алу)

условная продажа - шартты түрде сату
условная процентная ставка - шартты па йыз дық мөл-
шер леме (несиегерге тия нақ тал ған пайыз құ қы ғын 
бермейтін міндеттеме)

условная сделка - шартты мəміле (жасасудың заңи 
салдары қайсыбір мəн-жайға: ке ле шек те гі оқиғаға, 
үшінші тұлғаның əрекетіне тə уел ді болып келетін 
мəміле)

условная стоимость - шартты құн
условная цена - шартты баға
условно оцениваемый актив - шартты түрде баға ла-
на тын актив

условное денежное обязательство - шартты ақша 
міндеттемесі

условное депонирование - шартты түрде депозиттеу
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условное депонирование денежной суммы - ақшалай 
соманы шартты түрде депозиттеу

условное обозначение валюты - валютаны шартты 
түрде белгілеу

условное обязательство - шартты міндеттеме
условное обяза тельство выполняемое при опреде-
ленных условиях - белгілі бір жағ дай лар да орында-
латын шартты мін дет те ме

условное обязательство гарантии - кепіл дік тің шарт-
ты міндеттемесі

условное осуждение - шартты түрде айыптау
условное подтверждение - шартты түрде қуат тау 
условное подтверждение законности ценной бума-
ги - бағалы қағаздардың заңдылығын шартты түрде 
қуаттау

условное право - шартты құқық
условное предложение - шартты ұсыныс (келіссөзді 
одан əрі жүргізуді немесе қуат тау ды көздейтін ак-
цияларды сатып алу туралы ұсыныс)

условное предложение продать акции - ак ция лар ды 
сатып алу жөніндегі шартты ұсыныс

условно-закрытые счета в учреждениях сберега-
тельного банка - жинақ банк ме ке ме ле рін дегі шарт-
ты түрде жабық шоттар

условно-исчисленная продукция банков - банктердің 
шартты түрде есептелген өнімі

условно-начисленная стоимость - шартты түрде есеп-
телген құн

условно-определяемые отчисления на социальное 
страхование - əлеуметтік сақ тан ды ру ға шартты түр-
де айқындалатын аударым

условно-постоянные расходы - шартты түрде тұрақты 
шығыс

условно-принятая стоимость акции - ак ция ның 
шартты түрде қабылданған құны

условно-фиксированный залог - шартты түрде тия-
нақ талған кепілзат

условно-чистая прибыль - шартты түрде таза пайда
условно-чистая продукция - шартты түрде таза өнім
условность - шарттылық
условные вклады - шартты салымдар
условные обязательства и выгоды - шартты міндет-
те мелер мен пайдалар 

условные продажи - шартты түрде сату
условные счета - шартты шоттар
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 - са лық ты 
айқын даудың шартты базисі

условный банковский депозит - шартты банк 
депозиті

условный валютный курс - шартты валюта бағамы 
(Еуропалық экономикалық қо ғам дас тық та ауыл 
шаруашылық өнімінің бағасын қайта есептеу үшін)

условный вклад - шартты салым
условный владелец - шартты иеленуші
условный выпуск - шартты шығарылым (кеден құ қы-
ғында: тауарлар мен көлік құ рал да рын кеден заң-
на ма сында белгіленген шек теу лер ді, талаптарды 
немесе шарттарды сақ тау туралы тұлғаның мін-
дет те ме леріне орай шығару)

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 индоссамент - шартты индоссамент
условный капитал - шартты капитал
условный ордер - шартты ордер
условный приказ - шартты бұйрық (клиент тің бро-
керге бағалы қағаздарды сатып алу немесе сату 
жөнінде берген бұйрығы)

условный приказ клиента брокеру - клиент тің бро-
керге шартты бұйрығы

условный риск - шартты тəуекел (қатер)
условный способ определения налоговой базы - 
салық базасын айқындаудың шартты тəсілі

условный счет - шартты шот (1. шартты салымдар 
ескерілетін шот; 2. ақша талап етілген күні емес, 
белгілі бір уақыттан кейін төленетін шот)

условный центральный курс - шартты орта лық бағам
усложнение финансового рынка - қаржы на рығының 
күрделіленуі

услуга “медвежья” - “пайдасынан зияны” 
услуга, подобная банковской - банк қыз мет те рін көр-
се туге ұқсас қызмет көрсету

услуги - қызметтер көрсету, көрсетілетін қыз мет 
(экономикалық тұрғыдан еңбек, кеңес беру, сабағат 
салу, басқару өнері, т.б. тү рін де гі тауар немесе 
игілік)

услуги агента - агент көрсететін қызметтер
услуги агентства - агенттік көрсететін қыз мет тер
услуги адвоката - адвокат көрсететін қызметтер
услуги административные - əкімшілік көр се тетін 
қызметтер

услуги аудиторские - аудиторлық қызметтер көрсету
услуги банка по хранению для клиента его наибо-
лее важных документов, ценных бумаг, ювелир-
ных изделий - банктің тапсырыскер үшін оның ең 
маңызды құжаттарын, бағалы қағаздарын, зергерлік 
бұйымдарын сақтау жөнінде қызметтер көрсетуі

услуги банка по хранению ценностей клиента - 
банк тің клиенттің құндылықтарын сақтау жөнінде 
қыз  меттер көрсетуі

услуги банка по хранению ценностей, документов - 
банктің құндылықтарды, құ жат тар ды сақтау жөнінде 
қызметтер көрсетуі
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услуги банка-корреспондента - корреспондент-банк-
тің қызметтер көрсетуі

услуги банковские - банк көрсететін қызметтер
услуги бесплатные - тегін көрсетілетін қыз мет тер
услуги брокерские - делдалдық қызметтер көр сету
услуги бытовые - тұрмыстық қызметтер көр сету
услуги взаимные - өзара қызметтер көрсету
услуги вычислительных центров - есептеу орталық-
тары көрсететін қызметтер

услуги гарантийные - кепілдікті қызметтер көрсету
услуги гарантированные - көрсетілетін ке піл дікті 
қызметтер, кепілдік берілген қызметтер көрсету

услуги государственных органов - мем ле кет тік орган-
дар көрсететін қызметтер

услуги депозитария - депозитарий көрсететін қызмет-
тер, депозитарийдің қызметтер көрсетуі

услуги депозитарные - депозитарлық қызметтер 
көрсету

услуги инвестиционные - инвестициялық қыз мет тер 
көрсету

услуги информационно-справочные - ақпа раттық-
анықтамалық қызметтер көрсету

услуги информационные - ақпараттық қыз меттер 
көрсету

услуги исламского перестрахования (ре-такафул) - 
исламдық қайта сақтандыру қыз  мет те рін көрсету (ре-
такафул) (ислам қар  жы лан дыру қағидаты бойынша 
басқару мекемелері)

услуги исламского страхования (такафул) - ислам-
дық сақтандыру (такафул) қызметтерін көр сету 
(сыртқы кредиттік бағалау ме ке ме лері)

услуги кастодиальные - кастодиандық қыз мет тер 
көрсету

услуги коммерческие - коммерциялық қыз мет тер көр-
се ту (банк ісі, сақтандыру, көлік тасымалы, т.б. 
салаларда көрсетілетін қыз  мет тер)

услуги комплексные - кешенді қызметтер көрсету
услуги конкурентные - бəсекелік қызметтер көрсету
услуги консалтинговые - консалтингілік қызметтер 
көрсету

услуги консультационные - кеңес беру қызметтерін 
көрсету

услуги, косвенно связанные с депозитным обслужи-
ванием - депозиттік қызмет көрсетумен жанама түр-
де байланысты көрсетілетін қызметтер 

услуги кредитные - кредиттік қызметтер 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 оценочные - бағалау қызметтерін көрсету
услуги платные - ақылы қызметтер көрсету
услуги по гарантии чеков - чектерге кепілдік беру бо-
йынша көрсетілетін қызметтер

услуги по государственному страхованию - мем ле-
кет тік сақтандыру бойынша қызметтер көрсету

услуги по иностранным переводам и выписке пла-
тежных документов - шетелдік аударымдар жəне 
тө лем құжаттарын көшірмелеу бойынша көрсетілетін 
қыз меттер

услуги по кредитованию - несиелендіру бойынша 
қыз меттер көрсету

услуги по перевозке - тасымалдау бойынша қызметтер 
көрсету

услуги по продаже - сату бойынша қызметтер көрсету
услуги посреднические - делдалдық қыз мет тер 
көрсету

услуги расчетные - есеп айырысу қызметтерін көрсету
услуги по социальному обеспечению - əлеу мет тік 
қамсыздандыру бойынша қызметтер көрсету

услуги по страхованию - сақтандыру бойын ша 
қызмет тер көрсету

услуги по управлению имуществом - мүлікті басқару 
бойынша қызметтер көрсету

услуги по финансированию - қаржыландыру жөнінде 
қызметтер көрсету

услуги потребительские - тұтыну қыз мет те рін көр се-
ту (үйге тамақ жеткізіп беруші, химиялық əдіспен 
тазалаушы, кір жуушы кəсіпорындар, механик-
тер, слесарьлар, жөндеушілер, т.б. көрсететін 
қызметтер) 

услуги, связанные с депозитным обслуживанием 
- депозиттік қызмет көрсетумен байланысты қыз мет-
тер көрсету

услуги, связанные с коммерческой деятельностью 
- коммерциялық қызметке байланысты қызметтер 
көрсету

услуги, связанные с экономической деятельностью 
- экономикалық қызметке байланысты қызметтер 
көрсету

услуги социальные - əлеуметтік қызметтер көрсету
услуги страховые - сақтандыру қызметтерін көрсету
услуги технико-экономические - техникалық-эко но-
ми ка лық қызметтер көрсету

услуги технологические - технологиялық қыз меттер 
көрсету 

услуги трастовые - сенімгерлік қызметтер көр сету
услуги управленческие - басқарушылық қыз меттерін 
көрсету

услуги факторинговые - факторингілік қыз меттер 
көрсету

услуги федеральных резервных банков правитель-
ству - федералдық сақтық қор банк те рі нің үкіметке 
қызметтер көрсетуі

услуги финансовые - қаржылық қызметтер көрсету
услуги фискального агента - қазыналық агент көрсе-
те тін қызметтер

услуги фондовые - қор қызметтерін көрсету
услуги экономические - экономикалық қыз меттер 
көрсету

услуги экспертные - сараптамалық қызметтер көрсету
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услуги юридические - заңи қызметтер көрсету
усовершенствование - жетілдіру
усовершенствование техническое - техни ка лық 
жетілдіру

усовершенствование технологическое - тех но ло гия-
лық жетілдіру

усовершенствовать - жетілдіру
успех - табыс, сəттілік
успешно пройти аудиторскую проверку - ау диторлық 
тексеруден ойдағыдай өту

успешное использование заемных средств - қарыз 
қаражатын ойдағыдай пайдалану

успешный - ойдағыдай, табысты
успокаивающая цена - тыныштандырушы баға 

(əдеттегі дөңгелек шамадан сəл төмен белгіленген 
баға, мыс., 5000 теңгенің орнына 4999 теңге қою) 

усреднение - орташалау, орташаландыру (1. орта ша-
ма ға, орташа үлгіге жуықтату; 2. бағалы қағазды 
орташа сатып алу бағасының көтерілуі үшін жағ-
даят жақ сар ған да сатып алу; 3. бағалы қағазды ор-
таша сатып алу бағасының көтерілуі үшін жағ даят 
нашарлағанда сату) 

усреднение долларовой стоимости - доллар құнын 
орташалау

усреднение дохода - табысты орташалау
усреднение издержек в фунтах стерлингов - стерлинг 
фунт түріндегі шығынды орташаландыру

усреднение стоимости ценных бумаг, купленных в 
разные периоды, для обложения налогом на реа-
лизованный прирост капитала - түрлі кезеңдерде 
сатып алынған бағалы қағаздардың құнын ка пи тал-
дың іске асырылған өсіміне салық салу үшін орташа-
ландыру

усреднение стратегии биржевой игры - биржа ойыны 
стратегиясын орташалау

усредненный страховой взнос - орташа лан ды рылған 
сақтандыру жарнасы

устав - жарғы (1. мемлекеттік қызметтің белгілі бір 
аясын реттейтін нормативтік-құқықтық акті, 
мыс., темір жол жарғысы, қо ғамдық жарғы; 2. заң-
ды тұлғаның құ  ры лы сын, құрылымын, қа ғи да тын, 
қызметін, құқықтарын, мақсатын, мін дет те рін, 
бас  қа ұйымдармен, азаматтармен өзара қа ты на сын 
айқындайтын, заңда белгіленген тəр тіппен бе кі ті-
ліп, тіркелген ережелер мен қа ғидалардың жиын-
ты ғы; 3. кейде ха лық ара лық шарт та жарғы деп 
аталады, мыс., БҰҰ Жарғысы)

устав акционерного общества - акционерлік қоғам 
жарғысы

устав акционерной компании - акционерлік компания 
жарғысы

устав ассоциации - қауымдастық жарғысы
устав банка - банк жарғысы
устав биржи - биржа жарғысы
устав внешторгбанка - сыртқы сауда банкінің 
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
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 фирмы - фирманың жарғысы
устав юридического лица - заңды тұлғаның жарғысы
уставной резерв - жарғылық сақтық қор
уставные нормы - жарғылық нормалар, жар ғы лық 
өлшемдер (кəсіпорынның ішкі ме нед жменті бас шы-
лық қа алатын ережелер)

уставный акционерный капитал - жарғылық акцио-
нерлік капитал (компания өзінің акция ларын өткізу 
есебінен ақшалай қа ра жат алуға мүмкіндігі бар 
акционерлік ка пи та лы ның мөлшері)

уставный капитал - жарғылық капитал (кө ле мі жар-
ғы мен - құрылтайшылық құ жат тар мен немесе 
заң на мамен айқындалатын капиталдың ұйымдық-
құқық тық нысаны)

уставный капитал акционерного общества - акцио-
нер лік қоғамның жарғылық капиталы

уставный капитал банка - банктің жарғылық капи-
талы

уставный капитал товарищества с ограниченной 
ответственностью - жауапкершілігі шектеулі се рік-
тес тік тің жарғылық капиталы

уставный номинальный капитал - жарғылық атаулы 
капитал

уставный резерв - жарғылық сақтық қор (ак цио нер лік 
қоғамның жарғымен ай қын да ла тын сақтық қоры)

уставный фонд - жарғылық қор (1. жарғылық капи-
тал; 2. ұйымның жарғыда белгіленген қызметін қам-
та ма сыз ету үшін тиісті мемлекеттік орган бөлген 
негізгі жəне айналым қаражатының жиынтығы)

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, объ-
единения) - серіктестіктің (кə сіп орын ның, бір лес тік-
тің) жарғылық қоры

уставы вексельные - вексельдік жарғылар
устанавливать дивиденд - дивиденд белгілеу
устанавливать завышенные цены - көтеріңкі баға 
белгілеу
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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 қаты-
нас ты белгілеу

устанавливать процентную ставку - па йыз дық мөл-
шер лемені белгілеу

устанавливать срок платежа - төлем мер зі мін 
белгілеу

устанавливать ставку комиссионного вознагражде-
ния - комиссиялық сыйақы мөл шер ле ме сін белгілеу

устанавливать ставку по ссуде - несие бойынша 
мөлшерлеме белгілеу

устанавливать условия ликвидации консорциума - 
консорциумды тарату шарттарын белгілеу

устанавливать цену - баға белгілеу
установить наличность - қолма-қол ақшаны белгілеу
установка - 1) нұсқама; 2) қондырғы; 3) орнату
установка размера вознаграждения - сыйақы мөл ше-
рін белгілеу

установка флажков на счете - шотқа жалауша соғу
установление - белгілеу (1. тағайындау, іске қосу; жү-
зе ге асыру; 2. халықаралық валюта нарығында: түр-
лі валюталар ба ға мын на рық жағдайының өзгеруіне 
орай олар дың сатып алу немесе сату бағасының 
дең  ге йін сəй кес тен ді ру жолымен ресми түр де бел-
гі леу; 3. алтын нарығында алтын ба ға сын сұ ра ныс 
пен ұсынысты бас шы лық қа ала отырып белгілеу; 
4. бағалы қағаздар мен пайыз мөл шер ле ме сі өз гер-
ме лі несие на ры ғын да əр бір жаңа пайыздық кезең 
алдында пайыз мөл шер ле ме сін белгілеу)

установление валютного курса - валюта ба ға мын 
белгілеу

установление валютного паритета - валюта тепе-
теңдігін белгілеу

установление двойной цены - қосарлы баға белгілеу
установление делового сотрудничества - іс керлік 
ынтымақтастық орнату

 установление деловых отношений - іскерлік қарым-
қатынас орнату 

установление директив - директивалар бел гі леу
установление дискриминационных цен - кемсітпе 
баға белгілеу (тауарды шығынға байланысты емес 
бағамен сату)

установление единой цены - бірыңғай баға белгілеу
установление единой цены с включенными в нее 
расходами по доставке - жеткізу шығысын қосып 
бірыңғай баға белгілеу

установление жесткого контроля - қатал ба қы лау 
орнату

установление закона - заң белгілеу
установление законности - заңдылықты бел гілеу

установление зональных цен - аймақтық баға 
белгілеу

установление квоты - үлестеме белгілеу
установление компенсации - өтемақы бел гі леу
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 (1. ха лық-
ара лық валюталық нарықта: түр лі ва люталарды 
нарықтың өзгерген жағ дай ла ры на сəйкес сатып 
алу сату деңгейін ретке келтіру жолымен олардың 
бағамын күн сайын белгілеп отыру; 2. алтын на ры-
ғын да: нарық жағдаятын басшылыққа ала оты-
рып, Лондондағы алтынмен операция жасайтын 
бес сауда үйінің алтынның бағасын күн сайын екі 
рет - сағат 10 жарымда жəне сағат 15-те тір кеуі; 
3. пайыздық мөлшерлемесі өзгермелі бағалы қа ғаз дар 
мен несие нарығында: пайыздық кезең басталар ал-
дында пайыз мөлшерлемесін белгілеу) 

установление курса валюты к доллару - ва лю та ның 
долларға қатысты бағамын белгілеу

установление лимита - лимит белгілеу
установление личности биржевого маклера - биржа 
маклерінің жеке басын анықтау

установление максимально низкой цены на банков-
ские услуги для более широкого охвата рынка - 
на рықты неғұрлым кең қамту үшін банк қызметтерін 
көрсетуге барынша төмен баға 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 мөлшер ле-
ме лерін белгілеу

установление нормативов - нормативтер белгілеу
установление нормы - норма белгілеу
установление общего таможенного тарифа - жалпы 
кедендік тарифті белгілеу

установление ограничения - шектеу орнату
установление оклада - айлықақыны белгілеу
установление ответственности - жауап кер ші лік ті 
белгілеу

установление отношений - қарым-қатынас орнату
установление официального валютного курса - 
валю та ның ресми бағамын белгілеу

установление очередности в предъявлении к пога-
шению - өтеуге ұсынудағы кезектілікті белгілеу

установление первоочередности - бірінші кезектілікті 
белгілеу

установление платы - төлемақы белгілеу
уста новление подлинности - түпнұсқа лы лық ты 
анықтау
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установление порядка - тəртіп орнату
установление потолка цен - бағаның жоғарғы шегін 
белгілеу

установление предела - шек белгілеу
установление процедуры - рəсім белгілеу
установление процентных ставок - пайыздық мөл-
шер лемені белгілеу

установление равновесия между сбереже ния ми и 
инвестициями - жинақ ақша мен инвестиция ара-
сын да ғы тепе-теңдікті анықтау

установление размера вознаграждения - сый ақы 
мөл шерін белгілеу 

установление размера страхового взноса - сақтан ды-
ру жарнасының мөлшерін белгілеу

установление сдерживающих цен - тежеуші баға 
белгілеу

установление стоимости - құнын белгілеу
установление стоимости валюты - валюта ның 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 - қалтарыстағы бағаны 
анық тау, көлеңкелі бағаны анықтау

установление трансфертных цен - трансферттік баға-
ны белгілеу

установление уровня цен - баға деңгейін бел гілеу
установление услуг на основе уровня текущих цен - 
ағымдағы баға деңгейі негізінде қызметтерді белгілеу

установление цен - баға белгілеу
установление цен в условиях конкуренции - бəсеке 
жағдайында баға белгілеу

установление цен для стимулирования сбыта - өткі-
зімді ынталандыру үшін баға белгілеу

установление цен на банковские услуги в соответ-
ствии с ценами ведущих банков - жетекші банк тер-
дің бағасына сəйкес банк қызметтерін көрсету баға-
сын белгілеу

установление цен(ы) - баға белгілеу
установление цен на закрытых торгах - жа бық сауда-
саттықта баға белгілеу

установление цен на основе изучения спроса - сұра-
нысты 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 ниже уровня прейскурантных 
цен - прейскуранттық баға деңгейінен төмен баға 
белгілеу

установление цен ниже уровня себестоимости то-
вара - тауардың өзіңдік құнының деңгейінен төмен 
баға белгілеу

установление цен с включением транспортных рас-
ходов - көлік шығынын қосып баға белгілеу

установление цен с учетом стоимости доставки - 
жеткізу құнын ескере отырып баға белгілеу

установление цен с целью стимулирования сбыта - 
өткізімді ынталандыру мақсатымен баға белгілеу

установление цены на золото на свободном рынке - 
еркін нарықта алтынға баға белгілеу

установление цены в зависимости от объема опера-
ций - операциялардың көлеміне қарай баға белгілеу

установление цены на основе закрытых торгов - 
жабық сауда-саттық негізінде баға белгілеу

установление цены на риск - тəуекелдік ба ға сын 
белгілеу, қауіп-қатердің бағасын бел гі леу

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 бо-
йынша белгілеу

установление цены по методу “снять пенки” - баға-
ны “көбігін қалқу” деген əдіс бойынша белгілеу

установление цены по методу “цена проникнове-
ния” - бағаны “дендеп ену бағасы” деген əдіс бо-
йынша белгілеу

установление шкалы цен - баға шəкілін белгілеу
установленная законом инвестиция - заңмен белгі-
ленген инвестиция

установленная законом процентная ставка - заң бел-
гі леген пайыздық мөлшерлеме

установленная стоимость - белгіленген құн
установленная цена - белгіленген баға
установленное законом преимущественное право 
кредитора - несиегердің заң белгілеген артық шы-
лық ты құқығы

установленное законом слияние - заңмен бел  гі  лен-
ген қосылу (екі не одан көп кор по ра ция лар дың заңды 
жолмен қосылуы, мұнда олар  дың тек біреуі ғана 
заңи тұлға болып қалады)

установленной пробы - сынамасы бел гі лен ген, белгі-
ленген сынамадағы (күміс туралы)

установленные законом обязательные резервы - заң-
мен белгіленген міндетті сақ тық қорлар

установленные законом потребности в резервах - 
заң белгілеген сақтық қор қа жет ті лік те рі

установленные законом проценты - заң бел гі леген 
пайыздар

установленные льготы - белгіленген же ңіл діктер
установленные пределы дневного изменения цен - 
бағаның күндізгі өзгеруінің бел гі лен ген шегі

установленный - белгіленген (мерзім, баға туралы)
установленный долг - белгіленген борыш
установленный законом - заңмен белгіленген
установленный законом запас - заң бел гі ле ген 
босалқы қор

установленный законом предел кредитования - 
несиелендірудің заң белгілеген шегі
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установленный законом резерв - заң белгі ле ген 
сақтық қор

установленный кредитором - несиегер бел гі леген
установленный курс - белгіленген бағам
установленный обычаем срок векселя в иностран-
ной валюте - шетел валютасы тү рін де гі вексельдің 
ғұрып белгілеген мерзімі

установленный платеж - белгіленген төлем
установленный предел повышения цен - ба ғаны 
арттырудың белгіленген шегі

установленный срок (валютной операции) - белгі-
лен ген мерзім (валюталық опе ра ция ның)

установленный срок платежа - төлемнің белгіленген 
мерзімі

установленный уровень риска - тəуекелдің (қатердің) 
белгіленген деңгейі

устаревание - ескіру, көнеру (өнім, қызмет көр  се  ту 
немесе жабдық атқарымын іске асыру дың жаңа, оң-
тай лы рақ, тар тым ды рақ тұ жы рым да ма ла ры ның 
пайда болуы)

устная коммуникация - ауызекі қатысым (ақпаратты 
ауызекі сөздермен жеткізу)

устное предупреждение - ауызша ескертпе, ауызекі 
ескертпе

устные и письменные объяснения по вопросам, воз-
никающим в ходе ревизий и проверок - тексеріс 
пен тексеру барысында туын да ған мəселелер бо-
йынша ауызша жəне жазбаша түсініктер

устный договор - ауызекі шарт
устойчивая валюта - орнықты валюта
устойчивая компания - орнықты компания
устойчивая конъюнктура рынка - нарықтың орнық-
ты жағдаяты

устойчивая прибыль - орнықты пайда
устойчивая тенденция - орнықты үрдіс
устойчивая тенденция движения курсов ценных бу-
маг - бағалы қағаздар бағамы қозғалысының тұрақты 
беталысы

устойчивая цена - орнықты баға
устойчивое движение курсов цен ных бумаг - бағалы 
қағаздар бағамының орнықты қозғалысы

устойчивое денежное обращение - орнықты ақша ай-
налысы

устойчивое отклонение реального валютного курса 
от уровня фундаментального равновесия - нақты 
валюта бағамның іргелі тепе-теңдік деңгейінен 
ауытқуы

устойчивость - орнықтылық, тұрақтылық, тұрлау-
лылық

устойчивость банка - банктің орнықтылығы
устойчивость банковской системы - банк жүйесінің 
орнықтылығы

устойчивость валютного курса - валюта бағамының 
орнықтылығы

устойчивость валютной системы - валюта жүйесінің 
орнықтылығы 

устойчивость валю ты - валютаның орнық ты лығы

устойчивость денег - ақшаның орнықтылығы
устойчивость денежного обращения - ақша айналы-
сы ның орнықтылығы

устойчивость курса - бағамның орнықтылығы
устойчивость рынка - нарықтың орнықтылығы
устойчивость финансовая - қаржының орнық ты лығы
устойчивость цен - бағаның орнықтылығы
устойчивость экономики - экономиканың ор нық ты-
лығы

устойчивые пассивы - орнықты пассивтер
устойчивые ценные бумаги - орнықты бағалы 
қағаздар

устойчивый - орнықты (бағам туралы, бағалы қағаз-
дар 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 стабиль-
ным курсом - тұрақты бағаммен сипатталатын 
орнық ты нарық 

устойчивый экономический рост - тұрақты эконо ми-
ка лық өсу (ұзақ кезең бойына қол дау ға болатын өсу)

устранение - жою, алып тастау
устранение барьеров - тосқауылдарды жою
устранение дефицита - тапшылықты жою
устранение нарушений в финансово-хозяйственной 
деятельности субъектов хозяйствования - ша руа-
шы лық жүргізуші субъек ті лер дің қаржы-шаруашы-
лық қызметінде заң дылықтың бұзылуын 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
устранять излишек денег - ақшаның артығын жою
устройство - құрылым, құрылғы
устройство административное - əкімшілік құрылым
устройство административно-территориальное - 
əкімшілік-аумақтық құрылым

устройство государственное - мемлекеттік құрылым
устройство социальное - əлеуметтік құрылым
устройство управления - басқару құрылымы
уступать - жолын беру, көну, кеңшілік жасау
уступка - шегінім‚ кеңшілік (1. біреудің пайдасына 
бірдеңеден бас тарту; 2. ымыралық шешім; 3. та-
быс тау актісі немесе мүліктің басқа біреуге бе ріл ге-
нін қуаттайтын құжат)

уступка в пользу другого - басқаның пайдасына шегі-
ну‚ біреудің пайдасына кеңшілік жасау, біреудің пай-
дасына жолын беру

уступка в пользу другого при выплате комиссии - 
комиссия төлеу кезінде басқаның пайдасына шегіну
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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 кең ші-
лік жасау

уступка риска - тəуекелдіктен шегіну
уступка риска перестраховщику - тəуе кел дік ті қайта 
сақтандырушыға ұсыну, қайта сақ тан дырушыға тəуе-
кел діктен шегіну

уступка с цены при андеррайтинге - андер рай тингіде 
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 (са-
тушы атаған бастапқы бағаны сатып алушы біраз 
түсіруге тырысатын, ол үшін сендіретін дəлелдер, 
тактикалық сылтаулар келтіретін, кейде тіпті 
қысымды да пайдаланатын коммерциялық келіссөз 
кезеңі)

утвердительные действия - бекем іс-қимыл (əрекет)
утвердиться - берку (бағалы қағаздардың ба ға мы ту-
ралы)

утверждение - бекіту (1. басшының не ал қа лы орган-
ның шешім жобасымен келісуі фак ті сін тиянақтау; 
2. қайсыбір құжатты бас шы лыққа алынатын, мін-
детті құжат ре тін де пайдалануға рұқсат ету)

утверждение баланса - теңгерімді бекіту
утверждение балансового отчета - теңге рім дік есеп-
те мені бекіту

утверждение бухгалтерских балансов - бух гал терлік 
теңгерімдерді бекіту

утверждение бюджета - бюджетті бекіту
утверждение годовых отчетов - жылдық есеп ті бекіту
утверждение государственного бюджета - мем ле кет-
тік бюджетті бекіту

утверждение договора - шартты бекіту
утверждение завещания - өсиетті бекіту
утверждение завещания судом - өсиетті сот тың 
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 қағаздар-
дың бағамын бекіту

утверждение ответчика о том, что долг уплачен - 
жауапкердің борыштың төленгені туралы тұжырымы

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 шоттар-
ды бекітуі

утверждение формы документа - құжат нысанын 
бекіту

утверждения завещания - өсиетті бекіту
утвержденный бюджет - бекітілген бюджет
утвержденный список - бекітілген тізім
утвержденный счет - бекітілген шот
утерянная выгода - шығасылы пайда, жоғал ған пайда
утерянная карточка - жоғалған карточка
утерянный при пересылке - қайта жолдау кезінде 
жоғалған

утечка - 1) кему, азаю (тауардың ағу; төгілу салдары-
нан салмағын жоғалтуы); 2) жы лыстау

утечка валюты - валютаның жылыстауы
утечка валюты за границу - валютаның шетелге жы-
лыстауы

утечка денежных средств - ақшалай қа ра жат тың жы-
лыстауы (ақшалай қаражаттың ауыс па лы айналы-
мынан алынатын жəне жиын тық сұраныс көлемін 
қысқартатын жи нақ ақша, салық жəне импорт 
тө лем дері)

утечка долларов - доллардың жылыстауы
утечка золота - алтынның жылыстауы
утечка золота за рубеж - алтынның шетелге жылыс-
тауы

утечка золотой / серебряной монеты из стран - елден 
алтын / күміс ақшаның жы лыс тауы

утечка иностранной валюты - шетел валюта сының 
жылыстауы

утечка интеллектуальной собственности - зияткерлік 
меншіктің жылыстауы

утечка информации - ақпараттың жылыстауы
утечка капитала - капиталдың жылыстауы
утечка капитала за границу - капиталдың шетелге 
жылыстауы

утечка прибыли - пайданың кемуі
“утечка мозгов” - “ғұламалардың жылыстауы” (өзінің 
білімін, қабілетін елде пайдалана алмаған ғылыми 
кадрлардың дамыған жетекші елдерге тұрақты 
жұмысқа көшіп кетуі, қоныс аударуы)

утечка умов - ақылмандардың жылыстауы (өзінің 
қабілет-қарымын елде пайдалана алмаған аса 
білікті мамандардың шетелге тұрақты жұмысқа 
көшіп кетуі)

утилитаризм - утилитаризм; пайдакүнемдік (заттар-
ды, үдерістерді, құбылыстарды олардың пай да лы-
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лығы, оларды мақсатқа жету үшін пайдалану мүм-
кін ді гі, қа жет тер ді қанағаттандыру тұр ғы сы нан 
ба ға лау ға негізделген экономикалық ой ағымы)

утка хромая - сылтық үйрек (жаргон сөз: қар жы жө-
ні нен өте мүшкіл жағдайдағы компания, тек мем ле-
кет тің сауықтыруы ғана жайдайды түзете алады)

уторговывание - саудаласу, саудаласып түсіру, сауда-
ласып кеміту

уторговывание цены - бағаны саудаласып ке міту, 
бағаны түсіруге саудаласу

уточнение - нақтылау, дəлдеу (бір нəрсенің егжей-тег-
жейін анықтау)

уточнение бюджета - бюджетті нақтылану
уточнение плана - жоспарды нақтылау
уточнение размера вознаграждения - сыйақы мөлше-
рін нақтылау

уточнение стоимости запасов - қорлардың құнын 
нақтылау

уточнение убытков - залал мөлшерін нақтылау
уточненный бюджет - нақтыланған бюджет
уточненный размер ущерба - зиянның нақтыланған 
мөлшері

утрата - жоғалту, айырылу; шығасыға ұшырау
утрата банком своего капитала - банктің өз капита-
лынан айрылуы

утрата доверия - сенімнен айырылу
утрата имущества - мүліктің жоғалуы; мүліктің шыға-
сыға ұшырауы

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 айы-
рылу

утрата юридической силы - заңи күшін жою
утратить кредит - несиеден айрылу
утраченная стоимость - шығындалған құн
ухищрение (уловка) - айла-шарғы
ухо - құлақ (жаргон сөз: газеттің бірінші бетіндегі 
оң не сол жақ жоғарғы бұ ры шын да қалдырылатын 
жарнамалық орын; беделді жəне қымбат жар на ма-
лық орын)

“уход” - “кету” (облигацияны дилерлердің инвес тор лар-
ға тікелей жəне дереу қайта сату үшін сатып алуы)

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 (бизнестің шы ға ры ла-
тын өнім залал шектіре бастағанда немесе оның 
табыстылығы төмендей бас та ға ны байқалғанда 
нарықтан шығу немесе өз қызметін мүлде тоқтату 
мүмкіндігі)

ухудшающаяся конъюнктура - нашарлай түс кен 
жағдаят

ухудшение - нашарлау, төмендеу

ухудшение валютных резервов - валюталық сақтық 
қордың нашарлауы

ухудшение жизненного уровня - тұрмыс деңгейінің 
төмендеуі

ухудшение качества - сапаның нашарлауы
ухудшение конъюнктуры - жағдаяттың нашарлауы
ухудшение конъюнктуры рынка - нарық 
жағдаятының нашарлауы

ухудшение отношений - қарым-қатынастың нашар-
лауы

ухудшение положения - жағдайдың нашар лауы
ухудшение условий - жағдайдың нашарлауы
ухудшение финансовой ситуации - қаржы ахуалының 
нашарлауы

ухудшение экономического положения - эко номика-
лық жағдайдың нашарлауы

ухудшение экономической ситуации - эко но ми калық 
ахуалдың нашарлауы

уцененные акции - арзандатылған акциялар (биржада 
өзінің бүкіл құнын жоғалтқан титул / акция)

уценка - арзандату, арзандау (тауарды са ту шы ның 
бастапқы белгіленген бағасын тө мен детуі)

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 осуществлении платежей - төлемдерді 
төлеуге қатысу

участвующие привилегированные акции - пайдаға 
қатысушы артықшылықты акциялар

участвующий сертификат - қатысушы сертификат
участие - қатысу (1. қайсыбір ортақ істі бір ле сіп 
орындау қызметі, бірлескен қыз мет, ын ты мақ тас-
тық; 2. қайсыбір істе кə сіп орын да ғы үлеске, жар на-
пұл ға ие болу)

участие банка в ссуде, выданной другим банком - 
банктің басқа банк берген несиеге қатысуы

участие в акционерном капитале - акцио нер лік капи-
талға қатысу

участие в акционерном капитале дочерней компа-
нии - еншілес компанияның ак цио нер лік капиталына 
қатысу

участие в акционерном капитале компании - компа-
ния ның акционерлік капиталына қатысу

участие в акциях - акцияларға қатысу
участие в аукционе - аукционға қатысу
участие в заседании - мəжіліске қатысу
участие в капитале - капиталға қатысу
участие в капитале компании - компания капиталына 
қатысу

участие в капитале компании, дающее право кон-
троля - компанияның капиталына бақылау құқығын 
беретін қатысу 

участие в капитале компании, дающее право кон-
троля за ее деятельностью - ком па ния ның капи-
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талына оның қызметін бақылау құқығын беретін 
қа тысу

участие в капиталовложениях - күрделі жұм салымға 
қатысу

участие в конкурсе - конкурсқа қатысу
участие в конференции - конференцияға қатысу
участие в кредите - несиеге қатысу
участие в обеспечении - кепілдікпен қамта ма сыз етуге 
қатысу

участие в обсуждении - талқылауға қатысу
участие в общей собственности - ортақ мен шік ке 
қатысу

участие в общем собрании акционеров - ак цио нер-
лер дің жалпы жиналысына қатысу

участие в переговорах - келіссөзге қатысу
участие в прибыли на капитал - капиталға шақ қан да-
ғы пайдаға қатысу

участие в прибылях - пайдаға қатысу
участие в проекте - жобаға қатысу
участие в разработке проекта - жобаны да йын дауға 
қатысу

участие в расходах - шығысқа қатысу
участие в сделке - мəмілеге қатысу
участие в синдицированном кредите - син ди кат тал-
ған несиеге қатысу

участие в собственности - меншікке қатысу
участие в торгах - сауда-саттыққа қатысу
участие в финансировании - қаржылан ды ру ға қатысу
участие денежное - ақшамен қатысу
участие добровольное - ерікті қатысу
участие долевое - үлестік қатысу
участие индивидуальное - жекелей қатысу
участие иностранных фирм - шетелдік фир малардың 
қатысуы

участие коллективное - ұжымдық қатысу
участие коммерческого банка - коммер ция лық банк-
тің қатысуы

участие компаний в капитале друг-друга - ком  па-
ния лар дың бір-бірінің капиталына қа ты суы

участие мажоритарное - мажоритарлық қа ты су 
(акция лары нарықта еркін айналыста жүр ген кез 
келген компанияда көптеген ор тақ иеленуші ак цио-
нер ле рі нің болуы)

участие миноритарное - миноритарлық қа ты су (жал-
пы жиналысқа қатысу жəне дивиденд алу құ қы ғы-
нан басқа құқықтарды ие ленуші тұлға)

участие непосредственное - тікелей қатысу
участие паритетное - тепе-тең қатысу 
участие полноправное - толық құқықты қатысу
участие финансовое - қаржылық қатысу
участковая комиссия - телімдік комиссия (мемлекет-
тік атаулы көмек жайында)

участник - қатысушы
участник аукциона - аукционға қатысушы
участник банковских карточных программ, полу-
чаю щий долговые бумаги торговых фирм - банктің 
сауда фирмаларының борышкерлік қағаздарын алала-
тын карточкалық бағдарламаларына қатысушы

участник бизнес-операции - бизнес-опера ция ға 
қатысушы

участник в капитале акционерной компании - 
акцио нерлік компанияның капиталына қатысушы

участник вексельного рынка - вексель нары ғына 
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 (жауап кер ші-
лі гі шектеулі қоғамның немесе акционерлік қоғамның 
үлескері) 

участник переговоров - келіссөзге қатысушы
участник полноправный - толық құқықты қатысушы
участник расчетной системы - есеп айырысу жүйе сі-
не қатысушы

участник расчетов - есеп айырысуға қатысушы
участник рынка - нарыққа қатысушы
участник рынка валюты - валюта нарығына қаты-
сушы

участник рынка ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар на-
ры ғына қатысушы

участник сделки - мəмілеге қатысушы
участник синдиката, организующего заем на рынке 
капиталов - капиталдар нарығында қа  рыз ды ұйым-
дас тырушы синдикатқа қа ты сушы

участник торгов - сауда-саттыққа қатысушы
участник финансового рынка - қаржы на ры ғына 
қатысушы

участник фонда - қорға қатысушы
участник фондового рынка - қор нарығына қатысушы 

(меншікті мəмілелер бойынша пайданы көбейту 
үшін клиенттерге бе рі ле тін кеңестерді пайдала-
нушы)

участник экономического процесса - эко но ми ка лық 
үдеріске қатысушы

участники биржевой торговли - биржа саудасына 
қаты сушылар

участники благотворительной деятельности - қайы-
рымдылық қызметке қатысушылар

участники вакфа - уақфқа қатысушы (ислам банкингі 
жүйесінде: құ  рыл тай шы, қаражат алушы жəне 
басқарушы) 

участники внешнеэкономической деятельности 
страны - елдің сыртқы экономикалық қызметіне 
қаты сушылар

участники депозитарных операций - депозитарийлік 
операцияларға қатысушылар

участники налоговых проверок - салық тексеруіне 
қатысушылар

участники равноправные - тең құқықты қатысу-
шылар

участники рынка ценных бумаг - бағалы қағаздар 
нарығына қатысушылар
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участники торгов на бирже - биржадағы сауда-
саттық қа қатысушылар

участники трудовых правоотношений - ең бек құқық-
тық қатынастарына қатысушылар

участники финансово-промышленной группы - 
қаржы-өнеркəсіп тобына қатысушылар

участок - телім (қайсыбір жер алаңының, ау ма ғы ның 
бөліп берілген, белгілі бір мақ сат қа пайдаланылатын 
жеке бөлігі)

участок агентский - агент телімі
участок земли (земельный) - жер телімі
учебный план подготовки персонала в банке - банк-
тегі қызметкерлерді даярлаудың оқу жоспары 

ученый ракетный - ракеталық ғалым (банк тің не-
месе брокерлік фирманың қаржы на рық та рын да 
компьютерлік бағдармалар мен басқа техникалық 
əдістер негізінде операциялар жасаумен, жаңа 
қаржы құралдары мен операциялар əзірлеумен айна-
лысатын қызметкері)

учет - есеп, есепке алу, есеп жүргізу, есепке жатқызу 
(сандық жəне сапалық түрлі өлшеуіштер түріндегі 
құжаттар негізінде кəсіпорынның шаруашылық 
жəне басқа қызметтерін көрсету)

учет “авансом” - “аванспен” есепке алу, “алдын ала” 
есепке алу (инвестициялық активтер бағасының 
өзгеруі үрдісін олардың бағасын көбейту немесе 
азайту жолымен күнібұрын есепке алу)

учет акцепта - акцепт есебі
учет аналитический - талдамалы есеп
учет бесхозного имущества - иесіз мүліктің есебі
учет бухгалтерский - бухгалтерлік есеп (кə сіп орын-
ның, мекеменің мүлкі, капиталы, қар жы нəтижелері 
туралы ақпаратты жи нау дың, тір кеу дің, қо ры тын-
ды лау дың реттеліп, тəр тіп тел ген жүйесі)

учет бюджетный - бюджеттік есеп, бюджеттік есепке 
алу

учет бюджетных ссуд - бюджеттік несие есебі
учет в неизменных долларах - өзгермейтін доллармен 
есепке алу 

учет в стабильных ценах - тұрақты бағамен есепке 
алу

учет в текущих оценках - ағымдағы баға лау мен есеп-
ке алу

учет в текущих ценах - ағымдағы бағамен есептеу
учет валовой прибыли - жалпы пайда есебі
учет векселя (вексельный) - вексель есебі
учет векселя без оборота на продавца - са ту шы ға 
арналған айналмайтын вексельдің есебі

учет векселя в банке - банкідегі вексельдің есебі
учет взноса - жарнаны есепке алу
учет внебюджетных средств - бюджеттен тыс қаражат 
есебі

учет воздействия инфляции - инфляция əсе рін ескеру 
(баға өсуінің компанияның нақты қаржы жағдайына 
теріс əсерін жою) 

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 ресурс та ры ның есебі
учет денежных средств - ақшалай қаражат есебі
учет документов - құжаттарды есепке алу
учет долговых требований - борыш талаптарын есеп-
ке алу

учет долговых требований по открытому счету - 
ашылған шот бойынша борыш талаптарын есеке алу

учет доходов и расходов - кіріс пен шығыс есебі
учет доходов и расходов государственного бюджета - 
мемлекеттік бюджет кірісі мен шығысының есебі

учет доходов и расходов на момент их возникнове-
ния - кіріс пен шығыстың пайда болу сəтіндегі 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 - та-
уар-материал құндылығы қорларының есебі

учет затрат - шығын есебі
учет и отчетность в органах госстраха - мемлекеттік 
сақтандыру органдарындағы есеп жүргізу мен есеп-
қисап

учет и отчетность негосударственного пенсионного 
фонда - беймемлекеттік зейнетақы қорының есебі 
мен есеп-қисабы

учет и отчетность по эмиссионным операциям Нац-
банка - Ұлттық банкінің эмиссия лық операциялар 
бойынша есебі мен есеп-қисабы

учет и отчетность сбербанков - жинақ банк те рінің 
есебі мен есеп-қисабы

учет и отчетность страховщиков - сақ тан ды ру шының 
есебі мен есеп-қисабы

учет издержек - шығын есебі
учет имущества - мүлік есебі
учет индивидуальный - жекелей есеп
учет иностранной валюты - шетел валюта сы ның 
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 истощения природных ресурсов - таби ғи ре-
сурс тардың сарқылуы есебі

учет кадастровый - кадастрлық есеп
учет кадров - кадрлар есебі
учет капитальных вложений - күрделі жұм са лым 
есебі

учет кассовых операций - кассалық операциялар 
есебі

учет кредитных операций - кредит опе ра ция ла рының 
есебі
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учет лимитов кредитования - кредит беру лимит те рі-
нің есебі

учет на основе персональной ответственнос ти - дер-
бес жауапкершілік негізіндегі есеп

учет налоговый - салық есебі
учет налогоплательщиков - салық тө леу ші лер 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 объектов имущественного страхования - мүлік-
ті сақтандыру объектілерінің есебі

учет объектов обязательного страхования - міндетті 
сақтандыру объектілерінің есебі

учет обязательств - міндеттемелер есебі 
учет обязательств по каждому заемщику - əрбір қа-
рыз гер бойынша міндеттемелердің есебі 

учет оперативный - оперативтік есеп
учет операций по международным расчетам - 
халықаралық есеп айырысу опе ра ция ла ры ның есебі

учет основных средств - негізгі құрал-жабдық есебі
учет открытых кредитов - ашық кредиттер есебі
учет отчислений в местные бюджеты от государ-
ственных доходов и налогов - мемлекеттік кіріс пен 
са лық тан жергілікті бюджеттерге аударым жар на ла-
ры ның есебі

учет перевода банком - банктің аударымын есептеу
учет переводного векселя - аударма век сель дің есебі
учет персонифицированный - атаулы етілген есеп, 
атауландырылған есеп

учет платежей - төлем есебі, төлемді есепке алу
учет платежей в бюджет - бюджетке төленген төлем-
дер дің есебі

учет платежей в бюджет предприятиями и хозяй-
ственными организациями - бюджетке кə сіп орын-
дар мен шаруашылық ұйым да ры төлеген төлем дер-
дің есебі

учет платежных документов - төлем құ жат та ры ның 
есебі

учет плательщиков налогов - салық тө леу ші лер дің 
есебі

учет по владельцу карточки - карточканың иелену ші-
сі бойынша есептеу

учет по текущим курсам - ағымдағы бағам бойынша 
есептеу

учет по текущим процентам - ағымдағы пайыз бо-
йынша есептеу

учет поступлений в бюджет - бюджетке тү сім  дердің 
есебі

учет потерь от простоев - бос тұрудан (қаңтарылудан)
болатын ысыраптың есебі

учет предприятий и хозяйственных организаций, 
производящих платежи в государственный бюд-

жет - мемлекеттік бюджетке төлем төлейтін кə сіп-
орын дар мен шаруашылық ұйымдардың есебі

учет прибылей и убытков - пайда мен залал есебі
учет производственно-бухгалтерский - өн ді рістік-
бухгалтерлік есеп

учет расходов - шығыс есебі
учет расходов будущих периодов - болашақ кезеңдер 
шығысының есебі

учет расходов бюджетных учреждений - бюджеттік 
мекемелер шығысының есебі

учет расчетных операций - есеп айырысу операция-
ла рының есебі

учет расчетных операций в банках - банк тер де гі есеп 
айырысу операцияларының есебі

учет расчетов - есеп айырысу есебі
учет расчетов между бюджетами в финансовых ор-
ганах - қаржы органдарында бюджеттер арасындағы 
есеп айырысу есебі

учет резервных фондов денежных билетов и метал-
лической монеты - ақша билеттері мен металл мə-
нет сақтық қорларының есебі

учет резервов с запаздыванием - сақтық қорлардың 
кешіктірілген есебі

учет результатов исполнения бюджета - бюджеттің 
атқарылуы нəтижелерінің есебі

учет синтетический - жинақтамалы есеп
учет специальных средств - арнаулы қаражат есебі
учет спроса - сұраныс есебі
учет средств, выданных банком на заработную пла-
ту - банк жалақыға берген қа ра жат тың есебі

учет срочных обязательств по ссудам - несие бойын-
ша мерзімдік міндеттемелердің есебі

учет табельный - тəбілдік есеп
учет текущей стоимости - ағымдағы құнның есебі 

(құнның инфляцияға қарай түзету ен гі зіл ген есебі)
учет текущий - ағымдағы есеп
учет текущих издержек - ағымдағы шығын есебі
учет товарно-материальных ценностей - тауар-мате-
риал құндылықтарының есебі

учет товарных векселей - тауарлық вексельдер есебі
учет товарооборота - тауар айналымының есебі
учет торговый - сауда есебі
учет торговых операций - сауда операция ла ры ның 
есебі

учет трастовых операций - сенімгерлік операциялар 
есебі

учет тратт - тратталардың есебі
учет труда и заработной платы - еңбек пен жалақы 
есебі

учет уплаченных налогов - төленген са лық тың есебі
учет управленческий - басқарушылық есеп
учет уровня цен - баға деңгейінің есебі
учет фальсифицированный - бұрмаланған есеп
учет финансирования капитальных вложений - 
күрделі жұмсалымды қаржыландыру есебі

учет финансового векселя - қаржы векселінің есебі
учет финансовый - қаржы есебі
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учет фондов, резервов и финансовых результатов 
- қорлардың, сақтық қорлардың жəне қаржы нə ти же-
ле рі нің есебі

учет ценных бумаг - бағалы қағаздар есебі
учет хозяйственный - шаруашылық есеп
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 (елдің орталық 
банктің өз міндеттемелерін орындауда уақытша 
қиындықтарға кезіккен банктерге несие беру бо-
йынша мөлшерлемесі)

учетная ставка банка - банктің есептік мөлшерлемесі
учетная ставка дохода - табыстың есептік мөлшер-
лемесі

учетная ставка открытого рынка - ашық нарықтың 
есептік мөлшерлемесі

учетная ставка первоклассного заемщика - бірінші 
сыныпты қарызгердің есептік мөлшерлемесі

учетная ставка по кредитам под залог ценных бу-
маг - бағалы қағаздар кепілімен берілген кредиттер 
бойынша есептік мөл шер леме

учетная ставка при выпуске акций - акциялар шы ға-
ру кезіндегі есептік мөлшерлеме

учетная ставка процента - пайыздың есептік мөлшер-
ле месі, есептік пайыз мөлшерлемесі

учетное окно - есеп саңылауы, есеп тыныстамасы, 
есеп терезесі (жаргон сөз: қаржы-несие мекемелерін 
орталық банктің несиелендіруі немесе олармен век-
сель дерді есептеу жөнінде операциялар жүргізу жо-
лымен банк жүйесіне өтімділікті “енгізу”)

учетное подразделение, имеющее самостоя тельный 
баланс - дербес теңгерімі бар есептік бөлімше 

учетное подразделение, находящееся на самостоя-
тельном балансе - дербес теңгерімде тұрған есептік 
бөлімше

учетное окно - есеп саңылауы, есеп тыныстамасы 
(жаргон сөз: қаржы-несие мекемелерін орталық 
банкінің несиелендіруі немесе олармен вексельдерді 
есептеу жөнінде операциялар жүргізу жолымен 
банк жүйесіне өтімділікті “енгізу”)

учетно-операционная работа - есептеу-опера циялық 
жұмыс

учетно-операционный аппарат - есептеу-операция-
лық аппарат

учетно-расчетный отдел банка - банктің есептеу-есеп 
айырысу бөлімі

учетно-ссудный комитет - есеп-несие комитеті 
учетно-ссудный комитет в банке - банкідегі есеп-не-
сие комитеті

учетно-финансовый журнал - есеп-қаржы журналы
учетные компании - есеп компаниялары
учетные конторы - есеп кеңселері
учетные операции - есеп операциялары
учетные процентные ставки - есептік пайыз дық 
мөлшерлеме

учетные регистры - есеп тіркелімдері
учетный аккредитив - есеп аккредитиві
учетный банк - есеп банкі
учетный вексель - есептік вексель
учетный день - есеп күні
учетный дом - есеп үйі (қысқа мерзімді несие беруге 
маманданған қаржы делдалы)

учетный период - есеп кезеңі
учетный план - есеп жоспары
учетный процент - есептік пайыз, есеп пайызы 

(1. банк вексельді төлем мерзімі басталғанға дейін 
сатып алу кезінде оның сомасынан алатын пайыз; 
2. банк аралық несие бергені үшін алатын несие 
пайызы)

учетный процесс - есеп үдерісі
учетный регистр - есеп тізілімі
учетный рынок - есептік нарық
учетчик - есепші
учинять протест по векселю - вексель бойынша 
наразылық білдіру

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 банка - банктің құрылтайшысы
учитывать банковский акцепт - банк ризалығын 
ескеру

учитывать вексель - вексельді ескеру (есепке алу)
учитывать вексель в банке - банкідегі вексельді еске-
ру (есепке алу)

учитывать конъюнктуру рынка - нарық жағдаятын 
ескеру (есепке алу)

учредитель - құрылтайшы (фирманы құ ру шы лар, өз 
ынтасымен жаңа ұйымды құрушы, оған капитал са-
лушыларды тартушы жеке жəне заңды тұлғалар)

учредитель акционерного общества - акционерлік 
қоғамның құрылтайшысы

учредитель банка - банктің құрылтайшысы
учредитель биржи - биржа құрылтайшысы
учредитель доверительной собственности - сенім гер-
лік меншіктің құрылтайшысы

учредитель компании - компания құрылтайшысы
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учредитель консорциума - консорциумның құрыл тай-
шысы

учредитель корпорации - корпорацияның құрылтай-
шысы

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 орга-
низации - бейкоммерциялық ұйымның құрыл тай шы-
лық құжаттары

учредительные документы юридического лица - 
заңды тұлғалардың құрылтайшылық құжаттары

учредительный - құрылтай, құрылтайшылық
учредительный договор - құрылтайшылық шарт
учредительный договор полного товарищества - то-
лымды серіктестіктің құрылтайшылық шарты

учредительный договор товарищества на вере - 
сенімге негізделген серіктестіктің құрылтайшылық 
шарты

учредительный документ - құрылтайшылық құжат
учредительный документ акционерного общества - 
акционерлік қоғамның құрылтайшылық құжаты

учредительный документ ассоциаций и союзов юри-
дических лиц - қауымдастықтардың жəне заңды тұл-
ға лар одақтарының құрылтайшылық құжаты

учредительный документ производственного коопе-
ратива - өндірістік кооперативтің құрылтайшылық 
құжаты

учредительный документ товарищества с ограни-
ченной ответственностью - жа уап кер ші лі гі шек теу-
лі серіктестіктің құрылтайшылық құжаты

учредительный консорциум банков - банктердің 
құрылтайшы консорциумы

учредительская акция - құрылтайшылық акция
учредительская прибыль - құрылтайшы пайдасы, 
құрылтайшылық пайда

учредительская прибыль в акционерном обществе - 
акционерлік қоғамдағы құрылтайшы пайдасы

учредительские акции - құрылтайшылық акциялар, 
құрылтайшы акциялары

учредительские затраты - құрылтайшылық шығын
учредительство - құрылтайшылық (жаңа ұйымдар, 
акционерлік компаниялар мен қоғамдар, т.б. құру 
жөніндегі қызмет)

учреждать банк - банк құру
учреждение - 1) мекеме (1. меншік иесі басқарушы лық, 
əлеуметтік-мəдени немесе басқа да бей ком мер ция-
лық сипаттағы атқарымдарды жүзеге асыру үшін 
құрған ұйым; 2. мемлекеттік билік немесе бас қа ру 
атқарымын орындаушы орган; 3. қызмет көр се ту 

аясында, рухани ақпараттық өнім өндіруде ша руа-
шы лық, əлеуметтік-мəдени қызметті жүзеге асыру-
шы ұйым); 2) құру

учреждение административное - əкімшілік мекеме
учреждение банка - банк мекемесі
учреждение банка, созданное в другом штате для 
обхода ограничений - шектеулерден орағытып өту 
үшін басқа штатта құрылған банк мекемесі

учреждение благотворительное - қайырым ды лық 
мекемесі

учреждение бытовых услуг - тұрмыстық қыз меттер 
көрсету мекемесі

учреждение бюджетное - бюджет мекемесі, бюджеттік 
мекеме

учреждение, ведущее операции с ценными бумагами 
- бағалы қағаздармен операциялар жүргізуші мекеме

учреждение-вкладчик - салымшы-мекеме (инвес ти-
ция лық трест, сақтандыру қоғамы, өзара көмек 
кассасы, тред-юнион)

учреждение, выполняющее функции доверительно-
го лица - сенімгерлік тұлға ат қа ры мын орындаушы 
мекеме

учреждение, выполняющее функции доверенного 
лица держателей облигаций данной корпорации 
- белгілі бір кор по ра ция ның облигацияларын ұс тау-
шы лар дың се нім гер тұлғасының міндетін атқарушы 
мекеме

учреждение государственное - мемлекеттік мекеме
учреждение доверительной собственности для вы-
платы долгов с установлением очередности - ке-
зек ті лік ті белгілей отырып борыштарды төлеу үшін 
сенімгерлік меншік құру

учреждение доверительной собственности для вы-
платы долгов с установлением первоочередности 
- бірінші кезектілікті белгілей отырып борыштарды 
төлеу үшін сенімгерлік меншік құру

учреждение доверительной собственности для опла-
ты долгов - борыштарды төлеу үшін сенімгерлік 
меншік құру

учреждение закрытого типа - жабық тұр пат ты мекеме
учреждение закупочное - көтере сатып алу мекемесі
учреждение здравохранения - денсаулық сақ тау 
мекемесі

учреждение, занимающееся платежами - тө лем дер-
мен айналысушы мекеме

учреждение, инкассирующее долги - борыштарды 
инкассолаушы мекеме

учреждение клиринговое - клирингілік мекеме
учреждение комитета - комитет кұру
учреждение компании - компания құру
учреждение кооператива - кооператив құру
учреждение кредитно-банковское - кредит-банк 
мекемесі

учреждение кредитное - кредит мекемесі
учреждение кредитно-финансовое - кредит-қаржы 
мекемесі
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учреждение по взысканию просроченных долгов 
- мерзімі өткен борыштарды өндіріп алу жөніндегі 
мекеме

учреждение по эмиссии и размещению ценных бу-
маг - бағалы қағаздарды шығару жəне орналастыру 
жөніндегі мекеме

учреждение правительственное - үкімет мекемесі
учреждение правовое - құқықтық мекеме
учреждение правоохранительное - құқық қорғау 
мекемесі

учреждение, предоставившее кредит - кредит берген 
мекеме

учреждение представительное - өкілдікті мекеме
учреждение, принимающее на хранение ценные 
бумаги - бағалы қағаздарды сақтауға қабылдаушы 
мекеме

учреждение расчетное - есеп-қисап мекемесі, есеп 
айы рысу мекемесі

учреждение сберегательное - жинақ мекемесі
учреждение, специализирующееся на инвестициях 
в недвижимость, ипотечном кредите, операциях 
по доверенности - жылжымайтын мүлікке инвести-
ция салуға, ипотекалық несиеге, сенімхат бойынша 
операциялар жасауға маманданатын мекеме

учреждение страховое - сақтандыру мекемесі
учреждение таможенное - кеден мекемесі
учреждение траста - сенім қорын құру
учреждение, уполномоченное проводить расчеты по 
долгосрочному свопу - ұзақ мерзімді своп (айырбас) 
бойынша есеп айырысуды жүргізуге уəкілетті мекеме

учреждение финансирования торго во-про мыш лен-
ных предприятий - сауда-өнер кə сіп орындарын 
қаржыландыру мекемесі

учреждение финансовое - қаржы мекемесі
учреждение-эмитент облигаций - облигациялар шы-
ға рушы мекеме

учреждения внешних кредитных оценок - сыртқы 
кредиттік бағалау мекемелері

учреждения управления по принципам исламского 
финансирования - ислам қар жы лан ды ру қағидаты 
бойынша басқару мекемелері

учрежденный решением суда траст - сот шешімімен 
бекітілген сенім қоры

учтение векселя - вексельді ескеру
учтенная нота к получению - алуға есептелген нота
учтенное инкассо - ескерілген инкассо
учтенный - ескерілген, есептелген
учтенный акцепт - ескерілген акцепт (ризалық)
учтенный вексель - ескерілген вексель
учтенный переводный вексель - ескерілген аударма 
вексель

ушр / ашур / ашар - үшір (араб. оннан бір бөлік - мұ-
сыл ман елдерінде: заттай (кейде ақшалай) салық) 

ущемление интересов - мүдделерге қысым жасау, 
мүдделерге нұқсан келтіру

ущемление прав - құқығына қысым жасау
ущерб - зиян, залал, нұқсан (1. залал, болжанбаған 
шығын, мүліктен, ақшадан айрылу, кем алынған пай-
да; 2. шаруашылық жүргізуші субъект қызметінің 
екінші субъектілерге, табиғатқа, қоршаған ортаға, 
адамдарға келтіретін зияны) 

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 кел ті-
ріл ген нұқсан 

ущерб возмещаемый - өтелетін зиян
ущерб вследствие неисполнения обязательств - мін дет-
темелердің орындалмауы салдарынан келтірілген зиян 

ущерб денежный - ақшалай зиян 
ущерб имущественный - мүліктік зиян
V-образная фигура движения цен - баға қозғалы сы-
ның V тəрізді фигурасы

W-образная фигура движения цен - баға қозғалы сы-
ның W тəрізді фигурасы 

Ф
фабрика по печатанию банкнот - банкнот басып 
шығаратын фабрика

фабричная себестоимость - фабрикадағы өзіндік құн
фабричная цена - фабриканың бағасы
фабричное законодательство - фабрика заңдары, фа-
брика заңнамасы

фабричный закон - фабрика заңы
фабрично-заводская себестоимость - фабрика-
зауыттың өзіндік құны

фабрично-заводские накладные расходы - фабрика-
зауыт үстеме шығысы

фаворит - фаворит (жарыстарда, экономикада - 
басқа қатысушыларға қарағанда жеңіске жетуге 
мүмкіндігі мол қатысушы, фирма, корпорация, т.б.)

фаза - фаза, кезең, белес

фаза кризисная - дағдарыс кезеңі
фаза развития - даму кезеңі
фаза цикла - айналсоқпа кезең 
фаза экономического подъема - экономика лық өрлеу 
кезеңі

фазы конъюнктурного цикла - жағдаяттық 
айналсоқпа кезеңдер

фазы экономического развития - экономи ка лық даму 
кезеңдері

фазы экономического цикла - экономикалық ай нал-
соқпа кезеңдер (экономика циклдік серпіліс нə ти-
же сін де өтетін тізбекті кезең: нақты шығарылым 
өзі нің барынша жоғары мəніне жететін кезеңге сай 
келетін өрлеу шыңы; өндірістің нақты көлемі тө-
мен дей тін дағдарыс шеңбері; нақты шығарылым 



953 ФАЙ-ФАК

өзі нің ең төменгі деңгейіне жететін түп-табаны; 
жалпы ұлттық өнімнің өсуімен сипатталатын 
өрлеу) 

файл - файл (біртұтас нəрсе ретінде қаралатын 
байланысқан жазбалардың жиынтығы)

“файл активности” в системе BASE I - BASE I жүйе-
сіндегі “белсенділік файлы”

файл данных - деректер файлы
“файл исключительности” в системе BASE I - BASE 

I жүйесіндегі “айрықшалық файлы”
файл средних размеров кредита - кредиттің орташа 
мөлшерінің файлы

“Файнэншэл тайме” - “Файнэншэл тайме”
файфо - файфо (ағыл. FІFO, fіrst-іn-fіrst-out - алдымен 
келді‚ алдымен қызмет көрсетілді:1. тауар-ма те-
риал дық қорларды алғаш түскен топ та ма сы ның 
ба ға сы бойынша бухгалтерлік есепке алу əдісі; 2. са-
лым дар дың кейбір түрін банктен мерзімінен бұрын 
ішінара алу кезінде пайыз есептеу əдісі) 

файфо банковский - банк файфосы
факс - факс (факсмилелі байланыс аппараты, фото кө-
шір ме лер ді телефон желілері арқылы беру құралы)

факсимиле - факсимиле, көшірме қолхат (көп  те ген 
құжаттарға қол қоятын адам ның қойған қолын 
көбейтетін көшіргі мөр, клише)

факсимильная машина - факсимилелік машина
факсимильная подпись - факсимилелік қо йыл ған қол 
факт - факт, мəнбі, дерек, шындық, ақиқат (1. шынайы, 
қоспасы жоқ, болған оқиға, құбылыс; 2. тəжірибе 
жүзінде алынған, қайсыбір тұжырым, қорытынды 
үшін негіз болатын бекем анықталған білім; 3. нақ-
ты өмір шындығы, ақиқат бар нəрсе) 

факт бесспорный - даусыз факт
факт материальный - материалдық факт, материал-
дық мəнбі (андеррайтердің тə уе кел ді қабылдаудың 
белгілі бір шарттарын анықтауы кезінде оның есе-
бі не ық пал ететін мəн-жайларды ескеретін сақ тан-
ды ру термині)

факт юридический - заңи факті (құқықтық норма-
ларда көзделген жəне құқықтық қа ты нас тардың 
анықталуына, өзгеруіне немесе тоқтатылуына 
ықпал ететін мəн-жай)

фактическая дата платежа - төлем төленетін нақты 
күн

фактическая денеж ная стоимость - нақты ақша құны
фактическая налоговая ставка - нақты салық 
мөлшерлемесі

фактическая норма прибыли - пайданың нақты нор-
масы

фактическая при быль - нақты пайда
фактическая продажа лота ценных бумаг - бағалы 
қағаздар топтамасын нақты сату

фактическая про центная норма - нақты пайыздық 
норма

фактическая процентная ставка - нақты пайыздық 
мөлшерлеме

фактическая себестоимость - нақты өзіндік құн

фактическая ставка - нақты мөлшерлеме
фактическая ставка налога - салықтың нақ ты 
мөлшерлемесі

фактическая стоимость - нақты құн
фак тическая стоимость кредита, выра женная в 
форме процентной ставки - не сие нің пайыздық 
мөл шер леме нысанында тұл ға лан ған нақты құны

фактическая сумма - нақты сома
фактическая цена - нақты баға
фактическая цена про дажи в данной сделке - белгілі 
бір мəміледегі сатудың нақты бағасы

фактическая эффективность капитальных вложе-
ний - күрделі жұмсалымның нақты тиімділігі

фактически ввести золотой стандарт - алтын стан-
дартты нақты енгізу

фактические величины - нақты шамалар
фактические данные - нақты деректер
фактически конвертируемая валюта - нақты айыр-
басталатын валюта

фактические денежные поступления - нақты ақша 
түсімі

фактические издержки - нақты шығын
фактические инвестиции - нақты инвестиция
фактические нарушения - нақты бұрмалаушылықтар, 
нақты жолсыздықтар

фактические отчисления на социальное страхова-
ние - əлеуметтік сақтандыруға нақ ты аударым жар-
налары

фактические отчисления на социальное страхова-
ние нанимателями - жал дау шы лар дың əлеуметтік 
сақтандыруға нақты аударымы

фактические платежи - нақты төлемдер
фактические показатели - нақты көр сет кіш тер
фактические расходы - нақты шығыс
фактические расходы бюджета - бюджеттің нақты 
шығысы

фактические резервы - нақты сақтық қорлар
фактические сбережения - нақты жинақ ақша
фактический годовой до ход - нақты жылдық табыс
фактический доход - нақты табыс
фактический до ход от выпуска ценных бумаг - 
бағалы қағаздар шығарылымынан алын ған табыс 

фактический доход от процентов по ценным бума-
гам - 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
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фактический экономический показатель - шынайы 
экономикалық көрсеткіш

фактическое конечное потребление - нақты түп кі лік-
ті тұтыну

фактическое содержание чистого металла, удосто-
веренное на дежным продавцом - таза металдың 
сенімді сатушы куəландырған нақты құрамы

фактор - фактор, мəнбір (1. қайсыбір құ бы лыс та ғы, 
үдерістегі елеулі мəн-жай; 2. кə сіп орын ның, жалпы 
эко но ми ка ның өндірістік қыз ме ті нің не гіз гі ре сурс-
та ры ның бірі (жер, ең бек, капитал, кə сіп кер лік); 
3. эко но ми ка лық, өндірістік үде ріс тер дің қозғаушы 
күші, яғни өндірістік, экономикалық қыз мет тің нə-
ти же ле ріне ықпал ететін күш; 4. ай рық ша са нат-
та ғы тауарлармен операция жүр гі зу ші жай сауда 
агенті; 5. фак то рин гі лік қызмет көрсететін ұйым)

фактор верификации - верификация факторы 
(материалдың, құжаттың, есептің дұрыстығын 
нақты тексеру, растау, қуаттау факторы)

фактор, вызывающий колебания курсов - бағамның 
ққұбылуын туғызатын фактор

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, повышающий стоимость лицензий - лицен-
зиялардың құнын көтеретін фактор

фактор повышения цены - бағаны өсіру факторы
фактор, понижающий стоимость лицензий - лицен-
зиялардың құнын төмендететін фактор

фактор предложения - ұсыныс факторы
фактор прогнозирования - болжамдау факторы
фактор повышения цен - бағаны көтеру факторы
фактор проверки - тексеру факторы
фактор психологический - психологиялық фактор
фактор распределения - үлестіру мəнбірі, бөлу фак-
торы

фактор режимный - тəртіптемелік фактор
фактор решающий - шешуші фактор
фактор риска - тəуекелдік факторы 
фактор риска, используемый для оценки ценных 
бумаг при рас чете нетто-капитала биржевика - 
биржашының таза капиталын есептеу кезінде бағалы 
қағаздарды бағалау үшін пайдаланылатын тəуекелдік 
факторы

фактор рыночный - нарықтық фактор, нарық тық 
мəнбір

фактор сбыта - өткізу факторы
фактор сдерживающий - тежеуші фактор
фактор снижения цены - бағаны төмендету факторы
фактор социально-экономический - əлеу мет тік-
экономикалық фактор

фактор социальный - əлеуметтік фактор
фактор социологический - əлеуметтану факторы
фактор спроса - сұраныс факторы

фактор стоимости - құн факторы
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 (тауарды са ту ға, сатып 
алуға немесе тауар ке піл ді гі мен қарызға ақша алуға 
өкілеттігі бар агент)

фактор-банк - банк-фактор (қызметінде факторинг 
қамтылған банк)

факторинг - факторинг (1. борышты өндіріп алу құ-
қы ғын қайта сату; 2. сенімхат жө нін де гі ком мер-
ция лық операциялар; 3. несиеге сатқаны үшін ақша 
алумен байланысты қызмет көрсету)

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 (клиент пен 
банк-фактор арасындағы шарт, мұнда клиент 
фактор банкіге серіктеспен жасасылған мəміле 
бойынша шоттардың көшірмесін береді, ал банк 
клиентке осы шоттар сомасының 80%-ын дереу 
төлейді)

факторинг традиционный - дəстүрлі факторинг
факторинговая комиссия - факторингілік комиссия 

(факторингілік компанияның қай та ры лу ға тиіс бо-
рыш тың авансыланатын со ма сы ның пайызы түрін-
де гі сыйақысы)

факторинговая ком пания - факторингілік компания
факторинговая операция - факторингілік операция 

(1. борышкерге қойылатын талаптарды сатып алу; 
2. алуға берілетін талаптарды, шоттарды алдын 
ала төлеу)

факторинговая фирма - факторингілік фирма
факторинговое обслуживание - факто рин гі лік қызмет 
көрсету

фактор-компания - компания-фактор (фак то рин гілік 
қызметпен айналысатын, факторинг операциясына 
маманданған компания)

факторная структура - факторлық құрылым
факторные издержки - факторлық шығын (өндіріс пен 
айналыстың белгілі бір фак тор ла ры ның шығынына 
байланысты шығыс)

факторные операции - факторлық операциялар
факторные платежи - факторлық төлемдер (шетелдік 
азаматтардың пайдалануы үшін шетелге аударыла-
тын төлем)
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фактор-фирма - фирма-фактор (факторингілік қыз-
мет пен айналысатын фирма)

факторы институциональные - институттық фак-
торлар

факторы конъюнктурные - жағдаяттық факторлар
факторы экономического роста - экономика лық өсу 
факторлары

фактотум - фактотум, сенімді өкіл
фактура - фактура, куəландырма (сатушы сатып алу-
шы ның атына жазатын, сатылған тауардың түрі, 
саны, құны туралы деректерден тұратын шот тү-
рін дегі тауар құжаты)

фактура на товар - тауарға арналған фактура
фактура по контракту - келісімшарт бойынша фак-
тура

фактура предварительная - алдын ала келісу факту-
расы

фактура таможенная - кеден фактурасы
фактура фирмы - фирма фактурасы
фактура-накладная - жүкқұжат-фактура
фактурная стоимость - фактуралық құн, куə ландырма 
құн

фактурная цена - фактуралық баға, куəлан дыр ма баға
фактурирование - фактуралау
факультативная конверсия государственных зай-
мов - мемлекеттік қарызды іріктеп жаңғырту

факультативная конверсия долгов - борышты іріктеп 
жаңғырту

факультативная конверсия займов - қарыз ды іріктеп 
жаңғырту

факультативное перестрахование - фа куль та тив тік 
қайта сақтандыру (тəуекелдікті жеке-дара не гіз де 
қайта сақтандыру опе  ра ция ла ры ның өзін дік тұр па-
ты, мұнда бас  тап  қы сақтандырушы тə уе кел дік ті 
қай  та сақтандыруға беруге міндетті емес, ал қайта 
сақтандырушы əрбір ұсынысты қа  был  дау ға не қа-
был да май тастауға ниет тен бейді)

факультативно-облигаторное перестрахование - 
факультативтік-облигаторлық қайта сақтандыру 
(тəуекелдікті жеке-дара негізде қайта сақтандыру 
операцияларының өзіндік тұрпаты, мұнда цедент 
қандай тəуекелдікті жəне қандай көлемде күні бұ рын 
уағдаласылған шартпен қайта сақ тан ды ру шы ға 
беру керектігі жөнінде шешім қа был дауға ерікті)

факультативный договор - факультативтік шарт 
(сақтандыру саласында ерікті түрде жасалатын 
келісім түрі)

фальсификация - бұрмалау, өңін айналдыру, жал ған 
өнім жасау (1. жалған жасау; 2. ақи қат ты, оқи ға-
лар ды бұрмалау; 3. стан дарт тық ақша өлшемінің 
құ рамындағы асыл металдың мөлшерін азайту; 
4. жал  ған ақша белгілерін, мəнеттер, акциялар 
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 - бух-
гал терлік өткізбелерді бұрмалау

фальсифицировка - қолдан жасау, бұрмалау
фальшивая карточка - жалған карточка
фальшивая монета - жалған мəнет, жалған тиын, 
жалған шақа, жалған ақша

фальшивая передача соб ственности - мен шік ті 
жалған табыстау

фальшивая регистрация - жалған тіркеу
фальшивка - жалған құжат (бəсекелестің бе де лін тү-
сі ру, оны нарықтан ығыстырып шы ға ру мақ са ты-
мен бұқаралық насихат құ рал да ры ның көмегімен 
таратылатын кө рі неу жалған мəліметтер негізінде 
арнайы да йын дал ған хабар немесе өтірік құжат) 

фальшивомонетничество - жалған ақша жа саушылық
фальшивомонетчик - жалған ақша (мəнет) жасаушы
фальшивые деньги - жалған ақша
фальшивый - жалған
фальшивый водяной знак - жалған су белгісі
фальшивый чек - жалған чек
Фанни Мэй” - “Фанни Мэй” (Федералдық ұлттық 
ипотекалық қауымдастық)

фантомные изъятия - фантомдық жолмен алу (қа ра-
жат ты банк шоттарынан теріс əрекеттер жасап, 
шот иесіне хабарламай банкомат арқылы алу)

фантомный план акций - акциялардың фан том дық 
жоспары (орындаушыны ынталандыру тұ жы рым-
да масы)

фартинг - фартинг (Англия мен Ирландияның ең ұсақ 
ақшасының атауы, 1/4 пенниге тең)

ФАС - ФАС (коммерциялық практикада кө лік пен сақ-
тандыру шығыны тауардың құ ны на кір ген, бірақ ол 
тек жүкті кемеге тиегенге де йін гі шығын дегенді 
білдіретін қыс қар тыл ған сөз)

Фас-Кэш - Фас-Кэш (кассирдің қолма-қол ақшаны 
қайта санауды жеделдету үшін жасалған патент-
телген жүйе)

ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы 
с отмыванием денег - ФАТФ (Ақ ша ның жылыста-
уына қарсы күрестің қар жы лық шараларын əзірлеу 
жөніндегі топ)

февраль и август - ақпан жəне тамыз (жарты жылғы 
пайыз бен дивиденд төленетін айлар)

февраль, май, август, ноябрь - ақпан, мамыр, тамыз, 
қараша (тоқсан сайын пайыз немесе дивиденд тө ле-
не тін айлар)

Фед” - “Фед” (жаргон сөз: Федералдық сақ тық қор 
жүйесі)

фед уайер” - “фед уайер” (электронды байланыс 
жүйесі)
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федерализм - федерализм (1. федерацияға негізделген 
мемлекеттік құрылыс қағидаты; 2. осындай құры-
лыс орнатуға ұмтылған саяси ағым)

федерализм фискальный - қазыналық федерализм 
(АҚШ-та қаржы саласында са лық салу өкілеттігін 
федералдық өкімет пен штат тар өкіметі арасында 
бөлісу қа ғи да ты)

“федералки” - “федералкалар” (федералдық сақ тық 
қор банктері орналаспаған ірі қа ла лар да ғы банктер-
ге ұсынылған төлем құрал дары)

Федеральная депозитарная страховая корпорация 
- Федералдық депозитарлық сақ тан ды ру корпора-
циясы

федеральная жилищно-кредитная ипотечная кор-
порация - федералдық тұрғын үй-кредиттік ипо те ка-
лық корпорация

Федеральная комиссия по рынку ценных бу маг 
- Бағалы қағаздар нарығы жөніндегі федералдық ко-
миссия

федеральная контрактная система - феде рал дық 
келісімшарттық жүйе

Федеральная корпорация жилищно го ипотечного 
кредита - Федералдық тұрғын үй ипотекалық кредит 
корпорациясы 

Федеральная корпорация ипотечного кредитования 
жилищного строительства - Тұрғын үй құрылысын 
федералдық ипотекалық несиелендіру корпорациясы

Федеральная корпорация по страхо ванию депози-
тов - Депозиттерді сақтандыру жөніндегі фе де рал-
дық корпорация 

Федеральная корпорация по страхованию счетов в 
ссудо-сбе регательных ассоциациях - Несие-жинақ 
ақша қа уым дас тық та рын дағы шоттарды сақтандыру 
жөніндегі федералдық корпорация

Федеральная корпорация страхования де позитов - 
Федералдық депозиттерді сақ тан дыру корпорациясы

Федеральная корпорация страхо вания ссудо-сбере-
гательных ассоциаций - Фе де рал дық несие-жинақ 
ақша қа уым дас тық та рын сақтандыру корпорациясы

Фе деральная корпорация фермерских ипотек - 
Федералдық фермерлік ипотекалар корпорациясы 

Федеральная корпорация страховых депозитов - 
Федералдық сақтандыру депозиттері корпорациясы

федеральная кредитная ассоциация - федералдық 
кредит қауымдастығы

федеральная кре дитная программа - фе де рал дық 
кредит бағдарламасы 

Федеральная национальная ипотечная ассоциация 
- Федералдық ұлттық ипотекалық қауымдастық

Федеральная национальная ипотечная организация 
- Федералдық ұлттық ипотекалық ұйым

федеральная резервная система - фе де рал дық сақ-
тық қор жүйесі (АҚШ-тың Орталық банк жүйесі: 
12 банк мекемесінен тұрады)

федеральная сбере гательная ассоциация - феде рал-
дық жинақ ақша қауымдастығы

федеральная сберегательно-заемная ассоциация - 
федералдық жинақ ақша-қарыз қауымдастығы, фе де-
рал дық аманат-қарыз қауымдастығы

федеральная сберегательно-заемная страховая кор-
порация - федералдық жинақ ақша-қарыз сақ тан ды-
ру корпорациясы

фе деральная система банков жилищного кредита - 
федералдық тұрғын үй кредит банктері жүйесі

федеральная система заемных банков домостроений 
- үй құрылысына қарыз беретін федералдық банктер 
жүйесі

федеральная система фермерского кредита - феде-
рал дық фермерлік кредит жүйесі 

Федеральная ссудо-сберегательная ассоциация - 
Федералдық несие-жинақ қа уым дас ты ғы 

Федеральная торговая комиссия - Федерал дық сауда 
комиссиясы 

федеральная учетная став ка - федералдық есеп мөл-
шерлемесі

федеральная фермерская кредитная система - феде-
ралдық фермерлік крелит жүйесі

Федеральное казначейство - Федералдық қа зы на-
шылық

Федеральное кре дитное агентство - Феде рал дық кре-
дит агенттігі 

Феде ральное управление жилищного строитель ства 
- Федералдық тұрғын үй құ ры лы сы басқармасы

Федеральное управление фермерских ссуд - Феде-
рал дық фермерлік несие басқармасы 

федеральные банки по кредитованию жилищного 
строительства - тұрғын үй құ ры лы сын несиелендіру 
жөніндегі фе де рал дық банктер

феде ральные банки среднесрочного кредита - Феде-
ралдық орта мерзімді кредит банктері

федеральные государственные нужды - фе де ралдық 
мемлекеттік мұқтаждар

федеральные налоги - федералдық салықтар
федеральные резервные фонды - федералдық сақтық 
қорлар

федеральные средства - федералдық қаражат
федеральные трастовые фонды - федералдық сенім 
қорлары

федеральные финансы - федералдық қаржы 
федеральные фонды - федералдық қорлар
федеральные фонды, которые можно использо-
вать в тот же день - сол күні пай да ла ну ға болатын 
федералдық қорлар 

Федеральный банк жилищного кредита - Фе де рал-
дық тұрғын үй кредиті банкі

Феде ральный банк среднесрочного кре дита - Феде-
ралдық орта мерзімді кредит банкі 

Федеральный банк фермерского кредита - Феде рал-
дық фермерлік кредит банкі 

Федеральный банк финансирования - Фе де ралдық 
қаржыландыру банкі 

федеральный бюджет - федералдық бюджет
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федеральный вспомогательный кредитный банк - 
федералдық көмекші кредит банкі

федеральный дефицит - федералдық тап шы лық
федеральный долг - федералдық борыш
Федеральный земельный банк - Федералдық жер 
банкі

Федеральный и территориальный фонды обяза-
тельного медицинского страхования - Федералдық 
жəне аумақтық міндетті медициналық сақтандыру 
қорлары

Федеральный комитет по операциям на открытом 
рынке - Ашық нарықтағы операциялар жөніндегі 
федералдық комитет

Федеральный коммерческий банк - Феде рал дық 
коммерциялық банк 

Федеральный консуль тационный совет - Фе дерал-
дық сабағаттық кеңес

Федеральный кредитный союз - Федералдық кредит 
одағы

федеральный открытый рыночный комитет - феде-
ралдық ашық нарықтық комитет

Федеральный резервный агент - Федералдық сақтық 
қор агенті

Федеральный резервный банк - Федералдық сақтық 
қор банкі

Федеральный резервный фонд - Федералдық сақтық 
қор

Федеральный сбе регательный банк - Фе де рал дық 
жинақ банкі 

Феде ральный совет банков жилищного кредита - 
Тұрғын үй несиесі банктерінің фе де рал дық кеңесі 

Федеральный совет по надзору за финан совыми 
учреждениями - Федералдық қар жы мекемелерін 
қадағалау жөніндегі кеңес

Федеральный совет по проверке финансовых ин-
ститутов - Қаржы институттарын тексеру жөніндегі 
федералдық кеңес

Федеральный ссудный банк - Федералдық несие 
банкі

Федеральный фермерский кредитный банк - Феде-
ралдық фермерлік кредит банкі

федеральный фонд - федералдық қор
Федеральный фонд страхования вкладов - Фе  де  рал-
дық салымдарды сақтандыру қор ла ры

федеративный - федеративтік 
федерация - федерация (1. жеке, дербес мемлекет-
терден біріккен біртұтас мемлекет; 2. халықаралық 
жəне ұлттық ұйым)

Федерация африко-азиатских страховщиков и пере-
страховщиков - Африка-Азия сақтандырушылары 
мен қайта сақ тан ды ру шы ла ры федерациясы

Федерация европейских бухгалтеров-экспертов - 
Еуропалық сарапшы бухгалтерлер федерациясы

Федерация фондовых бирж Гонконга - Гонконг қор 
биржаларының федерациясы

фед-связь - фед-байланыс (АҚШ-тағы жо ға ры жыл-
дам дықтағы электрондық байланыс)

“Федуайр” - “Федуайр” (Федералдық сақтық қор 
жүйе сін, олардың бөлімшелерін, Фе де рал дық сақтық 
қор жүйесіне мүше банк тер ді байланыстырушы 
ком му ни ка ция лық торап)

федуция - федуция (сенімге негізделген мəміле)
фейт - фейт (чектің не шоттың төленуі не төленбеуі)
фен - фен (Қытайдың ұсақ мəнеті)
фермерская ссуда - фермерлік несие
фермерский банк - фермер банкі
фермерское хозяйство - фермер ша руа шы лы ғы, фер-
мер қожалығы (заңды тұлға құ қы ғы бар дербес 
шаруашылық субъек тісі түріндегі еркін кəсіпкерлік 
нысаны)

фетишизм - фетишизм, пір тұтушылық
фетишизм денежный - ақша фетишизмі
фетишизм капитала - капитал фетишизмі
фетишизм товарный - тауар фетишизмі 
фиаско - сəтсіздік (сəтсіздікке ұшырау, күйреу)
фиаско правительства - үкіметтің сəтсіздікке ұшы-
рауы

фиаско рынка - нарықтың сəтсіздікке ұшырауы
фибор - фибор (Майндағы Франкфуртта банк аралық 
депозиттік банкідегі ұсынымның мөлшерлемесі)

фигура - 1) фигура (биржа жаргоны: сатып алушы 
мен сатушы бағамын таңбалауда жалпы бүтін сан, 
мыс., бағалы қағаз сатып алушы бағамы бойынша 
“101-106” жəне сатушы бағамы бойынша “101-
110” болып белгіленсе, онда 101 фигура болып табы-
лады); 2) дөкей (кісі, қайраткер) 

фигура движения цен в форме перевернутой буквы 
V - баға қозғалысының төңкерілген V əрпі ны са нын-
да ғы фигурасы

фигура движения цен в форме перевернутой буквы 
W - баға қозғалысының төңкерілген W əрпі ны са-
нын дағы фигурасы

фигура движения цен, напоминающая обычное 
блюдце - баға қозғалысының кəдуілгі табақшаны 
еске салатын фигурасы

фигура движения цен, напоминающая перевернутое 
блюдце - баға қозғалысының төң ке ріл ген табақшаны 
еске салатын фигурасы

фигура движения цены на графике - баға қозға лы сы-
ның кестедегі фигурасы

фигура продолжения - жалғасу фигурасы (ба ға лы 
қағаздардың құны жазылатын бағана түрі)

фигура разворотная - айқарма фигура (ба ға лы қағаз-
дар дың құны жазылатын бағана түрі)

фигура”-“титул” - “фигура”-“титул” (сатып алушы 
мен сатушы бағамын таңбалауда ортақ бүтін сан; 
мыс., бағалы қағаз сатып алушы бағамы бойынша 
101-106%, ал сатушы бағамы бойынша 101-110% бо-
лып бел гі лен се, онда 101% фигура болып табылады)

фиджийский доллар - фиджи доллары
фидусьант - фидусьант (клиент)
фидусьер - фидусьер (сенімгер тұлға)
фидуциар / фидуциарий - фидуциар / фидуциарий, 
сенімгер (1. меншікті сенімхат бойынша бас қа ра-
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тын сенімгер; 2. кепілзатпен, алтынмен, т.б. қам-
сыз дан дыр май-ақ, сенімге негізделген қарыз сипат-
тамасы)

фидуциарная денежная эмиссия - фи дуциар лық ақша 
эмиссиясы

фидуциарная операция - фидуциарлық операция
фидуциарная эмиссия - фидуциарлық эмиссия 

(эмиссиялық банкінің алтын қорымен қам сыз дан ды-
рыл ма ған банкноттық эмиссиясы)

фидуциарная эмиссия банкнот - банкноттың фиду-
циар лық эмиссиясы (банкнотты алтын жалатпай 
шығару)

фидуциарные деньги - фидуциарлық (сенім гер лік) 
ақша 

фидуциарные операции - фидуциарлық операциялар
фидуциарные отношения - фидуциарлық қа тынастар
фидуциарные услуги - фидуциарлық (се нім герлік) 
қызметтер көрсету

фидуциарный - фидуциарлық (ақша эмиссиясы 
туралы)

фидуциарный выпуск - фидуциарлық шы ға рылым
фидуциарный заем - фидуциарлық (се нім гер лік) 
қарыз

фидуциарный ипотеч ный залог движимости - 
фидуциарлық ипотекалық жылжитын мүлік кепілі

фидуциарный стандарт - фидуциарлық (се нім герлік) 
стандарт

фидуциарный счет - фидуциарлық шот
фидуциарный учет - фидуциарлық (сенім гер лік) есеп
фидуция - фидуция, мəміле, шарт (1. се нім ге негіз дел-
ген мəміле, шарт; 2. Рим құ қы ғын да: тауар алу шы-
ның талабы қа на  ғат тан ды рыл ған нан кейін оның 
қайтарып беруі шартымен берілетін кепілзат түрі)

физическая запись - нақты жазба (деректерді 
өңдеуде)

физическая потребность - табиғи қажеттілік
физические лица, не являющиеся плательщиками 
налога на транспортные средства - көлік құ рал да-
ры салығын төлеушілер емес жеке тұлғалар

физические лица, не являющиеся плательщиками 
земельного налога - жер салығын төлеушілер емес 
жеке тұлғалар

физические лица, не являющиеся плательщиками 
налога на имущество - мүлік са лы ғын төлеуден бо-
сатылатын жеке тұлғалар

физический износ - табиғи тозу (негізгі қор лар дың 
пайдаланылу барысында да, жұмыс істемей тұрған 
кезеңінде де материалдық тозуы)

физический износ основных средств - негізгі құрал-
жабдықтың табиғи тозуы

физический износ основных фондов - негізгі қорлар-
дың табиғи тозуы

физический предельный продукт - нақты шекті өнім
физический рынок - нақты нарық (тауарлар нақты 
ақшаға сатылып, дереу жеткізілетін нарық)

физический совокупный продукт - нақты жиынтық 
өнім

физический товар - нақты тауар (келісімшарт сатып 
алушысына тауар келісімшарты жа са сылған бойда 
жеткізілетін нақты тауар) 

физический труд - дене еңбегі
физическое лицо - жеке тұлға (азаматтық құқыққа 
қабілетті жəне міндеттілік жүктелген азаматтық 
құқық субъектісі, ұжымдық құрылым болып табы-
латын заңды тұлғадан өзгеше түрде жеке азамат, 
шетел азаматы, азаматтығы жоқ адам)

физическое лицо, занимающееся предприниматель-
ской и иной деятельностью без образования юри-
дического лица - кəсіпкерлік жəне өзге де қыз мет-
пен заңды тұлға құрмай айналысушы жеке тұлға

фикс - фикс (сыйақының дəл анықталған сомасы)
фиксаж - тұрақтандырғыш, беркіткіш (мер зім ді мəміле 
арқылы бағаның не бағамның деңгейін тиянақтауға 
мүмкіндік беретін хеджерлеу операциясы)

фиксация - беркіту, тұрақтандыру, тіркеу, тия нақ тау 
(1. бірдеңені белгілеу, анықтау, ай қын дау; белгілі 
бір қалыпта беркіту; 2. түр лі бағалы қағаздардың 
бағамын нарықтағы жағ дай дың өзгеруіне байланыс-
ты сатып алу немесе сату бағасының деңгейіне сəй-
кес тен ді ру жолымен ресми түрде белгілеу; бағалы 
қағаздар мен пайыздық мөлшерлемесі өзгермелі несие 
нарығында əрбір пайыздық кезең алдында сол ке зең-
нің пайыздық мөл шер ле ме сін белгілеу; 4. та уар дың 
қазіргі жəне фьючерстік бағасын белгілеу)

фиксация валютного курса - валюталық ба ғамды 
тиянақтау

фиксация государством валютного курса - мем ле кет-
тің валюталық бағамды тиянақтауы (1. шетелдік ва-
люта нарықтарында ұлт тық валютаның бағамын 
тиянақтау; 2. инфляция кезеңінде жалақының өсуін 
тоқтату мақсатымен үкіметтің оны əкімшілік 
тəртіппен белгілі бір деңгейде тиянақтауы)

фиксация го сударством курса национальной ва-
люты относительно иностранных ва лют - ұлттық 
валютаның шетел валюталарына қатысты бағамын 
мемлекеттің тия нақ тауы (тіркеуі)

фиксация курса - бағамды тиянақтау
фиксация курса национальной денежной единицы 
относительно иностранных валют или валютных 
индексов - шетелдік ва лю та лар ға не валюталық ин-
декстерге қа тыс ты ұлттық ақша бірлігінің бағамын 
беркіту 

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 дең гей-
де тиянақтау

фиксинг - фиксинг, тұрақталым, тиянақталым, тия нақ-
та ма (биржада осы сəтте бел гі ле не тін баға немесе 
тауар бағасының бел гі ле ні мі)

фиксинг золота (золотой) - алтын тия нақ та ма сы
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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 мөл шер ле ме сі

фиксированная норма обмена - тиянақталған айыр-
бас нормасы

фиксированная процентная ставка - тия нақ талған 
пайыздық мөлшерлеме

фиксированная рента - тиянақталған рента (борыш-
кер өтеуге дейін тұрақты пай да лы лық қа кепілдік 
беретін бағалы қағаздар)

фиксированная общая сумма лизингового платежа - 
лизингілік төлемнің тиянақталған жалпы сомасы

фиксированная ставка в облигационном займе, 
обращающа яся как самостоятельная ценная бу-
мага - облигациялық қарызхаттағы дербес бағалы 
қа ғаз ретінде айналысқа түсетін тиянақталған мөл-
шер леме

фиксированная ставка вознаграждения - тия нақ тал-
ған сыйақы мөлшерлемесі

фиксированная ставка комиссионного вознагражде-
ния - тиянақталған ко мис сия лық сыйақы мөл шер-
лемесі

фиксированная ставка процента - пайыздың тиянақ-
талған мөлшерлемесі

фиксированная стоимость - тиянақталған құн
фиксированная сумма наличности - қолма-қол ақша-
ның тиянақталған мөлшерлемесі

фиксированная цена - тиянақталған баға
фиксированное ко миссионное вознаграждение - 
тиянақталған комиссиялық сыйақы

фиксированное рыночное равновесие - тия нақталған 
нарықтық тепе-теңдік

фиксированные активы - тиянақталған активтер
фиксированные активы, не подлежащие аморти-
зации - амортизациялауға жатпайтын тиянақталған 
активтер

фиксированные издержки - тиянақталған шығын, 
тұрақты шығын

фиксированные максимум и ми нимум процентной 
ставки в облигационном займе - облигациялық 
қарызхаттағы тиянақталған барынша жоғары жəне 
барынша төмен па йыз дық мөлшерлеме

фиксированные платежи - тиянақталған төлем
фиксированные процентные ставки государствен-
ной пошлины - мемлекеттік баждың тіркелген 
пайыз дық мөлшерлемесі 

фиксированные расходы - тиянақталған шығыс
фиксированный - тиянақталған (баға туралы)
фиксированный аннуитет - тиянақталған аннуитет
фиксированный бюджет банковского департамента 

- банк департаментінің тия нақ тал ған бюджеті

фиксированный валютный курс - тия нақ тал ған ва-
люта бағамы

фиксированный вексель - тиянақталған вексель
фиксированный дивизор - тиянақталған дивизор 

(салым бойынша пайыз есептеуді же ңіл дету үшін 
пайдаланылатын түйінді сан)

фиксированный доход - тиянақталған табыс, тиянақ-
талған кіріс

фиксированный имущественный залог - тия нақ тал-
ған мүлік кепілі

фиксированный инвестиционный трест - тиянақ тал-
ған инвестициялық трест

фиксированный курс - тиянақталған бағам
фиксированный момент движения цен на фондовой 
бирже, затрагивающего все акции - қор бир жа сын-
дағы бағаның бар лық акцияны қамтитын қоз ға лы сы-
ның тия нақ тал ған сəті

фиксированный налог - тиянақталған салық, тіркел-
ген салық

фиксированный обменный курс - тия нақ тал ған 
айыр бас бағамы

фиксированный подоходный налог - тір кел ген табыс 
салығы

фиксированный срок погашения - тия нақ тал ған өтеу 
мерзімі

фиксированный суммарный акциз - тия нақ тал ған 
қосындылы акциз, тия нақ тал ған жиынтық акциз

фиксированный суммарный налог - тия нақ тал ған 
қосындылы салық, тия нақ тал ған жиынтық салық

фиксированный трест - тиянақталған трест (келісімге 
қол жеткізілген, тиянақталған бағалы қағаздар) 

фиксированный уровень освобождения от налогов - 
салықтардан босатудың тия нақ тал ған деңгейі

фиксировать валютную ставку - валюталық мөлшер-
лемені тиянақтау 

фиксировать валютные курсы относительно друг 
друга - валюта бағамдарын бір-бі рі не қатысты тұр-
ғы да тиянақтау

фиксировать курс нацио нальной валюты отно-
сительно иностранных валют - ұлт тық валюта 
ба ға мын шетел валюталарына қа тыс ты тұрғыда 
тиянақтау

фиктивная бумага - жалған қағаз
фиктивная продажа ценных бумаг - бағалы қағаз дар-
ды жалған сату 

фиктивная сделка - жалған мəміле
фиктивная сделка с ценными бумагами - бағалы 
қағаздармен жалған мəміле

фиктивная торговля определенными акция ми для 
повыше ния их курса - белгілі бір акциялардың 
баға мын көтеру үшін олармен жалған сауда жасау

фиктивная экономика - жалған экономика (қол да ныс-
та ғы есеп, есептеме жүйесінде нақты нəтижелер 
ретінде көрсетілетін жалған нəтиже беретін жұ-
мыс істеп тұрған шаруашылық, кəсіпорын)

фиктивное банкротство - жалған банкроттық
фиктивное лицо - жалған тұлға
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фиктивные действия бирже вых спекулянтов с 
целью повлиять на курс акций - ак ция лар дың ба-
ға мы на ықпал жасау мақ са ты мен биржалық алып-
сатар лардың жалған əрекеті

фиктивные хозяйственные операции - жал ған 
шаруа шылық операциялар

фиктивный - жалған
фиктивный вексель - жалған вексель
фиктивный капитал - жалған капитал (ба ға лы қағаз-
дар түрінде ұсынылған, ие ле ну ші сінің дивиденд 
немесе пайыз түрінде та быс тың бір бөлігін ием де-
нуі не құқық беретін капитал; ішкі құны жоқ, бірақ 
табыс əке ле тін капитал)

фиктивный кредит - жалған кредит
фиктивный получатель денег по векселю или чеку 

- вексель немесе чек бойынша ақ ша ны жалған алушы
фиктивный получатель средств - қаражатты жал ған-
дықпен алушы

фиктивный счет - жалған шот
фиктивный чек - жалған чек
фикх - фикх (ислам құқықтануы)
фикция - ойдан шығарылған, жалған (белгілі шаруа-
шы лық ережелерді қасаң қағидалармен негіздеу жо-
лымен шарттың ойдан жасалған тармағы) 

фикция юридическая - заңи жалғандық
фил - фил (Ирак пен Иорданияның ұсақ шақасы, 

1/100 динарға тең)
филадельфийский план - Филадельфия жос пары
филантроп - филантроп, мейірбан (қа йы рым ды лық 
қызметпен айналысушы адам)

филантропия - филантропия, мейірбандық, қайырым-
дылық

филателия - филателия (маркалар мен пошта тө ле мі-
нің басқа да белгілерін жи нақ тау шылық)

филе - филе (Ирак пен басқа да бірқатар ел дер дің ұсақ 
мəнеті)

филиал - филиал (қайсыбір холдинг, фирмалар тобы 
құрған жəне бақылайтын заң жүзінде тəуелсіз фир-
ма, бөлімше, еншілес қоғам)

филиал банка - банк филиалы
филиал банка для опе раций с ценными бумага-
ми - бағалы қағаздармен жасалатын опе ра цияларға 
арналған банк филиалы

филиал ино странного банка - шетел банкінің 
филиалы

филиал коммерческого банка - коммер ция лық банк-
тің филиалы

филиал компа нии, скупающий неоплаченные счета 
родительской компании - түп төр кін (бас) ком па-
ния ның төленбеген шоттарын сатып алушы компа-
ния филиалы 

филиал кредитной организации - кредит ұйы мының 
филиалы

филиал при фондовых биржах - қор бир жа ла рының 
жанындағы филиал

филиал федерального резервного банка - фе дерал-
дық сақтық қор банкінің филиалы 

филиал централь ного банка - орталық бан кі нің фи-
лиалы

филиал юридического лица - заңды тұлғаның филиа-
лы, заңи тұлғаның филиалы

филиальные бан ки Федеральной резервной систе-
мы - Федералдық сақтық қор жү йе сі нің филиалдық 
банктері

филиальный капитал - филиал капиталы
филигрань - филигрань (1. қағазды өндіру ке зінде 
салынған, оны жарыққа ұстағанда кө рі нетін бейне; 
2. зергерлік техниканың түрі, сондай-ақ жіңішке ши-
ратпа алтын, күміс, мыс сымнан жасалған бұйым)

филиппинское песо - Филиппин песосы
филлер - филлер (Венгрияның ұсақ шақасы, 1/100 фо-
ринтке тең)

филс - филс (Бахрейн, Біріккен Араб Əмір лі гі нің, 
Йеменнің ұсақ шақасы) 

фильера - фильера (сатушы берген ерекше вексель)
фильерист - фильерист (сатушы берген ерекше 
вексельдің иесі)

фильм документальный - деректі фильм, құ жат ты 
фильм

фильм рекламный - жарнамалық фильм
финальная прибыль - ақырғы пайда, мəрелік пайда
финансирование - қаржыландыру (1. экономиканы 
дамытуға жұмсалатын шы ғын дар ды қа жет ті қар-
жы ресурстарымен қам та ма сыз ету; ша руа шы лық 
жүр гі зу ші субъектінің мен шік ті қа ра жа ты, мем ле-
кет тік, жергілікті бюд жет тер дің қар жы сы, басқа 
да көздер есебінен жүзеге асырылады; 2. фирманы 
қаржыландыру, оған қыс қа мерзімді не ұзақ мерзімді 
несие беру; қай сы бір жобаны іске асыру үшін қаржы 
беру; 3. қайсыбір жобаны іске асыру үшін қар жы-
ландыру, капитал беру)

финансирование без активного участия инвестора 
непосредственно в осуществлении проекта - ин-
вес тор дың жобаны жүзеге асыруға тікелей бел сен ді 
қатысуынсыз қаржыландыру

финансирование банковское - банк қар жы лан дыруы
финансирование без права регресса - кері талап 
құқы ғынсыз қаржыландыру

финансирование безвозвратное - кайтарымсыз қар-
жы ландыру 

финансирование бюджетного дефицита - бюджет 
тапшылығын қаржыландыру

финансирование бюджетное - бюджеттік қаржы лан-
дыру

финансирование бюджетных расходов - бюджеттік 
шығысты қаржыландыру

финансирование бюджетных учреждений - бюд жет-
тік мекемелерді қаржыландыру

финансирование в кре дит - несиеге қар жы лан дыру
финансирование венчурное - венчурлік қаржы лан-
дыру, тəуекелдік қаржыландыру

финансирование взаимное - өзара каржыландыру
финансирование внешней торговли - сыртқы сауда-
ны қаржыландыру
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финансирование возвратное - қайтарымдық қаржы-
ландыру

финансирование временное - уақытша қар жы лан-
дыру

финансирование вторичное - қайталама қар жы лан-
дыру

финансирование второго этапа - екінші ке зең ді қар-
жыландыру

финансирование выплат заработной платы - жалақы 
төлемін қаржыландыру

финансирование гости ничного бизнеса - қо нақ үй 
бизнесін қаржыландыру

финансирование государственное - мем ле кет тік 
қаржыландыру

финансирование двухуровневое - екі дең гей лі 
қаржыландыру

финансирование дефицита бюджета - бюджет тап-
шы лығын қаржыландыру

финансирование дефицита республиканского 
бюджета - республикалық бюджеттің тапшылығын 
қаржыландыру

финансирование дефицитное - тапшы қар жы лан дыру, 
жетімсіз қаржыландыру

финансирование деятельности страховщика - сақ-
тандырушының қызметін қар жы лан дыру

финансирование длительного характера - ұзақ 
сипаттағы қаржыландыру

финансирование долгосрочное - ұзақ мер зім ді қар-
жы ландыру

финансирование за счет акционерного капитала - 
акционерлік капитал есебінен қар жы лан дыру

финансирование за счет внешних источников - 
сыртқы көздер есебінен қаржыландыру

финансирование за счет заемных средств - қарыз 
қаражаты есебінен қаржыландыру

финансирование за счет займов - қарыз есе бі нен 
қаржылаңдыру

фи нансирование за счет капитала в ликвидной 
форме - өтімді нысандағы капитал есебінен қар жы-
ландыру

финансирование за счет соб ственника - меншік те ну-
шінің есебінен қаржыландыру

финансирование за счет собственных средств - мен-
шік ті қаражат есебінен қар жы лан ды ру

финансирование забалансовое - теңгерімнен тысқары 
қаржыландыру

финансирование заемное - қарызды қаржы лан дыру
финансирование и кредитование капитального 
ремонта - күрделі жөндеуді қар жы лан дыру жəне 
несиелендіру

финансирование и кредитование оборудования - 
жабдықты қаржыландыру жəне не сие лен діру

финансирование из бюджетных статей - бюджеттік 
баптардан қаржыландыру

финансирование из государственного бюджета - 
мемлекеттік бюджеттен қар жы лан ды ру

финансирование из местного бюджета - жергілікті 
бюджеттен қаржыландыру

финансирование из резервов - сақтық қордан қар жы-
ландыру

финансирование инвестиций - инвестицияны қар жы-
ландыру

финансирование инвестиционное - инвес ти ция лық 
қаржыландыру 

финансирование инвестиционных проектов - инвес-
тициялық жобаларды қаржыландыру

финансирование инновационной деятельности - 
инновациялық қызметті қаржыландыру 

финансирование ипотечное - ипотекалық қар жы лан-
дыру

финансирование капитальное - капиталдық қар жы-
лан дыру, күрделі қаржыландыру (1. қаржы ресурс-
тарын негізгі капиталға салым ретінде пайдалану; 
2. фирма өзінің меншігіне үлестік қатысу құқығын 
бергені үшін айырбас ретінде инвестициялық қа ра-
жат алатын кез келген келісім)

финансирование капитальных вложений (капита-
ловложений) - күрделі жұм са лым ды қаржыландыру 
(жұмыс істеп тұр ған қуат тар ды техникамен 
қай та жа рақ тан ды ру ға, қайта құруға, кеңейтуге, 
жаңа өндірістік қуат тар мен негізгі қорларды құру-
ға жұм са ла тын шығынды қаржы ресурстарымен 
қам та масыз ету)

финансирование компенсационное - өтем ақы лық 
қаржыландыру

финансирование компенсационных выплат - өтем-
ақы лық төлемді қаржыландыру

финансирование кондуитное - кондуиттік қар жы лан-
ды ру (мемлекеттік мекеменің жобаны қар жы лан-
ды ру ға жəрдемдесу үшін бағалы қағаздар шығаруы)

финансирование контракта - келісімшартты қаржы-
ландыру

финансирование корпоративное - корпо ра тив тік 
қаржыландыру

финансирование корпорацией - корпо ра ция ның 
қаржыландыруы

финансирование косвенное - жанама қар жы ландыру
финансирование краткосрочное - қысқа мер зімді 
қаржыландыру

финансирование кредита - кредитті қар жы лан дыру
финансирование кредитно-денежное - кре диттік-
ақшалай қаржыландыру

финансирование кредитное - кредиттік қар жы лан-
дыру

финансирование международное - ха лық ара лық 
қаржыландыру

финансирование между народной торговли - халық-
аралық сауданы қаржыландыру

финансирование мелких сделок - ұсақ мə мі ле лерді 
қаржыландыру

финансирование на возвратной основе - қайтарымды 
негіздегі қаржыландыру
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финансирование на первом этапе - бірінші кезеңде 
қаржыландыру

финансирование на первом этапе выполнения 
экспорт ного контракта - экспорттық ке лісімшартты 
орын дау дың бірінші ке зе ңін де қаржыландыру

финансирование на чальной стадии проекта - жоба-
ның бастапқы сатысын қаржыландыру

финансирование опера ций по аренде и прокату - 
жал ға беру жəне уақытша жалға беру жөніндегі опе-
рацияларды қаржыландыру

финансирование операций с существующими 
актива ми (сдача в аренду) или с претензи ями на 
эти активы (дебиторской за долженностью) - қол-
да бар активтермен байланысты (жалға беруді) не-
месе осы активтерге қойылатын кінəрат-талаптармен 
байланысты (дебиторлық берешекті) операцияларды 
қаржыландыру

финансирование охраны окружающей среды - қор-
ша ған ортаны қорғауды қар жы лан ды ру

финансирование охраны труда - еңбек қор ғау ды 
қаржыландыру

финансирование плана - жоспарды қар жы лан дыру
финансирование по остаточному принципу - қал-
дық тық қағидат бойынша қаржыландыру

финансирование под уступку денежного требова-
ния - ақшалай талаптан қайту ке піл ді гі мен қар жы-
ландыру

финансирование правительственное - үкі мет тік 
қаржыландыру

финансирование предварительное - алдын ала 
қаржыландыру

финансирование программы - бағдарламаны 
қаржыландыру

финансирование продажи в рассрочку - сауданы 
мəулеттік қаржыландыру

финансирование проек тов - жобаларды қар жы лан-
дыру

финансирование про ектов под залог коммерческого 
кон тракта - коммерциялық ке лі сімшарт кепілімен 
жасалатын жобаларды қаржыландыру

финансирование проектов путем выпуска акций 
- жобаларды акциялар шығару жолымен қар жы-
ландыру

финансирование путем выпуска новых акций - жаңа 
акциялар шығару жолымен қар жы ландыру

финансирование путем выпуска облигаций - облига-
циялар шығару жолымен қар жы лан ды ру

финансирование путем залога недвижимого имуще-
ства - 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 қар жы лан ды ру

финансирование путем распределе ния резервов - 
сақтық қорларды бөлу жолымен қар жыландыру

финансирование путем учета векселей без права ре-
гресса - кері талап құқығынсыз век сель дерді есепке 
алу жолымен қар жы лан ды ру

финансирование работ - жұмыстарды қаржы ландыру
финансирование развития - дамуды қаржы лан дыру
финансирование расходов - шығысты қаржы ландыру
финансирование рисковое - тəуекелді қар жы ландыру
финанси рование с государственной гарантией - 
мемлекеттік кепілдікпен қаржыландыру

финансирование с помощью выпуска акций - акция-
лар шығару арқылы қаржыландыру

финансирование с помощью международных ор-
ганизаций - халықаралық ұйым дар дың көмегімен 
қаржыландыру

финансирование сметно-бюджетное - сме та лық-
бюджеттік қаржыландыру

финансирование сметное - сметалық қар жы лан дыру
финансирование социального обеспечения - əлеу-
меттік қамсыздандыруды қаржыландыру

финансирование социального страхования - əлеу-
меттік сақтандыруды қаржыландыру

финанси рование строительных работ - құ ры лыс 
жұмыстарын қаржыландыру

финансирование строительст ва жилья - тұр ғын үй 
құрылысын қаржыландыру

финансирование строительства и развития гости-
ниц - қонақ үйлер салып, дамытуды қаржыландыру

финансирование текущих нужд - ағымдағы (күн де-
лікті) мұқтаждарды қаржыландыру

финансирование торговли - сауданы қар жы лан дыру
финансирование торговли путем учета векселей без 
права регресса - кері талап құ қы ғын сыз век  сель дер-
ді есепке алу жолымен сауданы қар жы ландыру

финансирование трастовое - сенімгерлік қар жы лан-
дыру

финансирование управления - басқаруды қар жы лан-
дыру

финансирование функциональное - ат қа рым дық 
қаржыландыру

финансирование целевое - мақсаттық қар жы ландыру
финансирование ценных бумаг последнего срока - 
соңғы мерзімдегі бағалы қағаздарды қаржыландыру

финансирование части контракта, не покрытой экс-
портными кредитами - ке лі сім шарт тың экспорттық 
кредитпен өтелмеген бөлігін қаржыландыру

финансирование через банки - банк арқылы қар жы-
ландыру

финансирование чрезвычайное - төтенше қар жы лан-
дыру

финансирование чрезмерное - шектен тыс қаржы лан-
дыру

финансирование экспортных операций - экспорттық 
операцияларды қаржыландыру

финансирование ясельное - балғын кезеңдегі қар-
жы лан дыру (жаңадан құрылған компанияны буыны 
қат па ған кезеңінде қар жы лан ды ру)
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финансированная доля реализуемых ценных бумаг 
- өткізілетін бағалы қағаздардың қаржыландырылған 
үлесі

финансировать - қаржыландыру
финансировать дело - істі қаржыландыру
финансировать заем - қарызды қаржыландыру
финансировать из бюджета - бюджеттен қар жы лан-
дыру

финанси ровать предприятие - кəсіпорынды қаржы-
ландыру

финансировать путем кредитования - не сие лендіру 
жолымен қаржыландыру

финансируемая часть экспортного контракта - 
экспорттық келісімшарттың қар жы лан ды рылатын 
бөлігі

финансируемый - қаржыландырылатын
финансируемый госу дарством или федеральным 
правительством - мемлекет немесе федералдық 
үкімет қаржыландыратын 

финансируемый из внешнего источника - сыртқы 
көзден қаржыландырылатын

финансирующая организация - қар жы лан ды рушы 
ұйым

финансирующая фирма - қаржыландырушы фирма
финансирующее лицо - қаржыландырушы тұлға
финансист - қаржы қызметкері, қаржыгер (1. қаржы 
операциясын жүзеге асырушы тұлға; 2. қаржы опе-
рациялары жөніндегі маман)

финансист с Уолл-стрита - Уолл-Стрит қар жыгері
финансист-контролер - бақылаушы-қаржыгер
финансовая ана литическая таблица - қар жы лық тал-
дамалы кесте

финансовая аренда - қаржылық жалгерлік
финансовая безопасность - қаржы қауіпсіздігі 
финансовая бумага - қаржылық қағаз
финансовая бухгалтерия - қаржы бухгалте рия сы, 
қаржы есепшілігі

финансовая выписка - қаржы көшірімі
финансовая гарантия - қаржылық кепілдік
“финансовая глубина” экономики - экономи каның 

“қаржы қатынастарының тереңдігі”
финансовая группа - қаржы тобы, қаржылық топ 

(түрлі салаларға қаржы салуды көз дей тін ком па ния-
лар дың монополиялық бір лес ті гі; қаржы ка пи та лы-
ның ұйымдық нысаны)

финансовая группировка банков 15 европейских 
стран - Еуропаның 15 елі банктері нің қаржылық 
тобы

финансовая деятельность - қаржы қызметі
финансовая дисцип лина - қаржылық тəртіп, қаржы 
тəртібі

финансовая документация - қаржы құ жат та масы
финансовая запись - қаржылық жазба
финансовая инвестиция - қаржы инвести циясы
финансовая индексация - қаржыны индекстеу
финансовая инновация, при влекающая внимание 
инвесторов - инвесторлардың назарын аударатын 
қаржылық инновация

финансовая инспек ция - қаржы инспекциясы
финансовая интеграция - қаржылық бірігу, қаржы 
интеграциясы

финансовая информация - қаржы ақпараты
финансовая компания - қаржы компаниясы (жеке 
адамдарға не іскер кəсіпорындарға қарыз беретін 
компания, несие мекемесінің тұрпаты)

финансовая компания, контролируемая одним ли-
цом - бір тұлға бақылайтын қаржы компаниясы

финансовая компа ния, обслуживающая личные 
нужды - жекебастың мұқтаждарына қызмет көр се те-
тін қаржы компаниясы

финансовая компания, предоставляющая не-
большие краткосрочные займы для покупки по-
требительских товаров - тұтыну тауарларын сатып 
алу үшін аздаған қысқа мерзімді қарыз беруші қаржы 
компаниясы

финансовая компания, являющаяся дочерним пред-
приятием промышленной фир мы - өнеркəсіптік 
фир ма ның еншілес кə сіп ор ны болып табылатын қар-
жы компаниясы 

финансовая ком пенсация - қаржылық өтем ақы
финансовая консуль тационная фирма - қар жы лық 
кеңес беру фирмасы

финансовая консульта ция - қаржылық кеңес беру
финансовая корпорация - қаржы корпора циясы
Финан совая корпорация для промышлен ности - 
өнеркəсіп үшін құрылған қаржы корпорациясы 

финансовая либе рализация - қаржыны ырық тандыру
финансовая модель - қаржылық үлгі
финансовая неза висимость - қаржылық тə уел сіздік
финансовая неста бильность - қаржылық тұ рақ сыз-
дық

финансовая олигархия - қаржы олигархиясы
финансовая операция - қаржы операциясы
финансовая операция, связанная с риском - тə уе кел-
мен (қатермен) байланысты қаржы операциясы

финансовая организация - қаржы ұйымы
финансовая ответ ственность - қаржы жауап кершілігі
финансовая отчетность - қаржы есептілігі, қаржы 
есеп-қисабы (бухгалтерлік тең ге рім нен, қаржы-
шаруашылық нəтижелері туралы есептемеден, 
ақ ша лай қаражаттың қоз ға лы сы туралы есепте-
меден, түсініктеме жаз ба дан, қосымша кестелер 
мен басқа да қо сым ша материалдан тұратын есеп-
қисап)

финансовая палата счетных стандартов - есеп 
стандарттарының қаржы палатасы, шот стан дарт та-
ры ның қаржы палатасы

финансовая паника - қаржы дүрлікпесі (көптеген 
адамдар несие жүйесіне (банктерге) депозиттелген 
ақшасын бір мезгілде жəне дереу алуға ұмтылатын 
жағдай)

финансовая пирамида - қаржы пирамидасы, қаржы 
үшкілі (1. инвесторлар өздерінің инвестицияларын 
төмен, орта, жəне жоғары тəуекелдікті ак тив-
тер дің арасына салуға тырысатын тəуекелдік құ-
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ры лы мы; 2. қар жы леверажы арқылы холдингілік 
компания активтерін сатып алу; 3. алаяқтық сауда 
тəсімдері)

финансовая поддержка - қаржы қолдауы, қаржылық 
қолдау

финансовая позиция - қаржы жайғасымы, қаржы 
айқындамасы 

финансовая позиция банка - банкінің қаржы жайға-
сы мы, банкінің қаржы айқындамасы 

финансовая политика - қаржы саясаты (мемлекеттің 
қаржыны өзінің ат қа рым да рын жүзеге асыру үшін 
ұйымдастыру жəне пайдалану саясаты; қаржы 
ресурс тарын жұмылдыру, оларды халықтың əлеу-
мет тік топтары, қызмет салалары мен елдің ай-
мақ тары арасында бөлу нысандары мен əдістері 
жүйесі, қаржы заңнамасы, кі ріс пен шығысты рет-
теу, мемлекеттік бюд жет ті қалыптастыру жəне 
атқару, са лық тық реттеу, ақша айналысын басқару, 
ұлт тық валютаның бағамына ықпал ету, мем ле кет-
тік кіріс пен шығыстың құ ры лы мы)

финансовая помощь - қаржы көмегі, қаржы лай көмек
финансовая по мощь путем предоставления креди-
та - кредит беру жолымен көрсетілетін қаржы көмегі 
(қаржылай көмек)

финансовая по требность - қаржылық қажеттілік 
(қажетсіну)

финансовая практика - қаржы практикасы
финансовая про верка - қаржылық тексеру
финансовая проводка - қаржылық өткізбе
финансовая прог рамма - қаржы бағдарламасы
финансовая ревизия - қаржы тексерісі, қар жы лық 
тексеріс

финансовая реформа - қаржы реформасы
финансовая самосто ятельность - қаржы дер бестігі
финансовая сделка - қаржылық мəміле
финансовая система - қаржы жүйесі (1. тиіс ті эко но-
ми ка лық жүйедегі қаржы қа ты нас та ры ның жиын-
ты ғы; 2. мем ле кет тің қар жы мекемелері жүйесі)

финансовая система Казахстана - Қа зақ стан ның 
қар жы жүйесі (Қазақстанның қар жы сы на кіретін 
барлық буындардың жиын тығы жəне олардың өзара 
байла нысы)

финансовая система, находящаяся в бедственном 
положении - мүшкіл жағдайдағы қар жы жүйесі

финансовая служба - қаржы қызметі
финансовая смета - қаржы сметасы, қаржы жоспар-
ламасы

финансовая солидар ность - қаржы ынты мақ тас тығы
финансовая стабилизация - қаржыны тұрақ тан дыру 
финансовая стабильность - қаржы тұрақтылығы
финансовая статистика - қаржы статистикасы
финансовая сто лица мира - əлемнің қаржы астанасы
фи нансовая сторона дела - істің қаржылық жағы
финансовая стратегия - қаржы стратегиясы
финансовая структура - қаржы құрылымы (компания 
теңгерімінің сауда несиесі, қысқа мерзімді қарыз, 
ұзақ мерзімді борышқорлық міндеттеме сияқты 

активтерін қар жы лан дыру тəсілдерін қамтитын оң 
жақ бөлігі)

финансовая структура компании - компанияның қар-
жы лық құрылымы

финансовая сфера - қаржы саласы
финансовая тайна - қаржы құпиясы
финансовая устойчивость - қаржы орнық ты лығы, 
қаржылық орнықтылық, қаржы жөнінен орнықтылық

финансовая часть - қаржы бөлігі
финансовая экспертиза - қаржы сараптамасы 
финансовая ясность - қаржы айқындығы
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 законо дательство - қаржы заңнамасы
финансовое затрудне ние - қаржы қиындығы
финансовое консультирование - қаржылық кеңес 
беру, қаржы жөнінен кеңес беру

финансовое кредито вание - қаржы несие лендіруі
финансовое меню - қаржы мəзірі (дамушы елдердің 
берешегі проблемаларына көз қа рас: несиегерлер мен 
борышқорлар берешекке байланысты, қаржы про-
блемаларын рет теуге байланысты нұсқалардың 
жиын ты ғын кеңінен пайдалану)

финансовое мошенничество - қаржы ісіндегі 
айлакерлік 

финансовое надувательство - қаржы ісіндегі алдам-
паздық

финансовое нарушение - қаржылық бұзушылық, 
қаржылық жолсыздық 

финансовое обеспе чение - қаржымен қам сыз дан дыру, 
қаржылық қамсыздандыру (қам та ма сыз ету)

финансовое обслуживание - қаржы қызметін көрсету
финансовое обя зательство - қаржылық мін деттеме
фи нансовое обязательство при продаже в рассрочку 

- мəулеттік сату кезіндегі қар жы лық міндеттеме
финансовое огра ничение - қаржылық шектеу
финансовое оздоровление банка - банкінің қаржы 
жағдайын сауықтыру

финансовое оздоровление кредитной организации - 
несие ұйымын қаржылық са уық ты ру

финансовое перераспределение - қаржыны қайта 
бөлу 

финансовое планиро вание - қаржыны жос парлау, 
қаржылық жоспарлау

финансовое положение - қаржы жағдайы; қар жы 
ережесі

финансовое положение банка - банкінің қар жы 
жағдайы

финансовое положение государства - мем ле кет тің 
қаржы жағдайы
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финансовое положение физического лица - жеке 
тұлғаның қаржы жағдайы

финансовое положение юридического лица - заңды 
тұлғаның қаржы жағдайы

финансовое пос редничество - қаржы дел дал дығы, 
қаржылық делдалдық

финансовое право - қаржы құқығы (құ қық тың дербес 
саласы, мемлекеттің, заңды жəне жеке тұл ға лар-
дың қаржы қызметі үде рі сін де қа лып та са тын қо-
ғам дық қа ты нас тар ды рет тей тін құқықтық нор-
ма лар дың жиынтығы) 

финансовое пре имущество - қаржылық ар тық шылық
финансовое прогно зирование - қаржыны болжау, 
қаржылық болжау

финансовое программирование - қаржыны бағ дар-
ламалау

финансовое развитие - қаржыны дамыту
финансовое реструктурирование банка - банктің 
қаржы құрылымын өзгерту, банкті қаржылық қайта 
құрылымдау

финансовое со глашение - қаржы келісімі, қар жылық 
келісім

финансовое состояние - қаржы жай-күйі, қар жы лық 
жай-күй (кəсіпорынның ша руа шы лық қызметті 
жүзеге асыру жəне уақытылы есеп айырысу үшін 
ақшалай қаражатпен қам тамасыз етілу деңгейі) 

финансовое состояние банка - банкінің қар жылық 
жай-күйі

финансовое стимулирование - қаржылық ынталан-
дыру, қаржылық ынталандырма, қар жы лай ынталан-
дырма

финансовое счетоводство - қаржы есепшілігі, қар жы-
лық есепшілік

финансовое участие - қаржылық қатысу
финансовое учреждение - қаржы мекемесі (ха лықтан 
қор жинап, акциялар, облигациялар, ақша на ры ғы-
ның қағаздары, банк депозиттері, қарыз қағаз да-
ры сияқты қар жы активтеріне орналастыратын 
мекеме)

финансовое учреждение депозитного типа - депо зит-
тік тұрпаттағы қаржы мекемесі

финансо вое учреждение инвестиционного типа - 
инвестициялық тұрпаттағы қаржы мекемесі

фи нансовое учреждение, не выполня ющее депозит-
ные функции - депозиттік атқарымды орындамаушы 
қаржы мекемесі

финансовое учреждение, специализирующееся на 
потребительском кредите - тұ ты ну шы лық несиеге 
маманданған қаржы мекемесі

финансовое хозяйство - қаржы шаруашылығы
финансово-кредитная система - қаржы-кре дит жүйесі
финансово-кредитная тайна - қаржы-кредит құпиясы
финансово-кредитное образование - қаржы-кредит 
білімі

финансово-кредитные институты - қаржы-кредит 
институттары (несие беру, салымдарды депозиттеу, 
есеп айырысу шоттарын жүргізу, валютаны, ба ға-

лы қағазды сатып алу, сату, қаржы қыз мет те рін 
көр се ту, т.б. жөніндегі қаржы операцияларын жү-
зе ге асыруға уəкілетті мемлекеттік, жекеше, ком-
мер ция лық ұйымдар)

финансово-монополистические группы - қаржы-
монополистік топтар

финансово-плановый акт - қаржы-жоспар ак ті сі 
(мемлекеттің, жергілікті өзін-өзі бас қа ру ор ган да-
ры ның қаржы қызметі үде рі сін де қа был да на тын 
нормативтік акт: қаржы ресурстарын жұмылдыру, 
бөлу жəне пайдалану жөніндегі жоспар)

финансово-правовые нормы - қаржылық-құ қық тық 
нормалар (қаржы құқығының нормалары)

финансово-правовые санкции - қаржылық-құ қық тық 
санкциялар (ықпалшаралар)

финансово-производственный план - қаржы-өндіріс-
тік жоспар

финансово-промышленная группа - қаржы-өнеркə-
сіп тік топ

финансово-хозяйственная деятельность - қаржы-
шаруашылық қызметі

финансово-экономические кризисы - қаржы-
экономи калық дағдарыстар

финансово-экспортный кредит - қаржылық-экспорт-
тық кредит

финансовые активы - қаржы активтері (кас са да ғы, 
банк шоттарындағы, құрылыс ұйым  да  рын да ғы 
ақшалай қаражаттың, век сель дер дің, обли га ция-
лар дың, ак ция лар дың, зей нетақы са лым да ры ның 
жиынтығы)

финансовые активы с фиксированной процент ной 
ставкой - пайыздық мөл шер ле ме сі тиянақталған 
қаржы активтері

финансовые арбитражные сделки - қар жы лық 
арбитраждық келісімдер

финансовые ассигнова ния - қаржымен қа ра жат тан-
дыру

финансовые бумаги - қаржы қағаздары
финансовые вложения - қаржы салымы, қар жы жұм-
са лы мы (бағалы қағаздарға, жар ғы капиталдарына, 
инвестицияларға, мем ле кет тік бағалы қағаздарды 
сатып алуға жұм сал ған шығын, берілген қарыз)

финансовые воз можности - қаржылық мүм кін діктер
финансовые вычисления - қаржыны есептеу
финансовые за траты - жұмсалған қаржы шы ғыны
финансовые затруднения - қаржылық қиын дықтар
финансовые издержки - ұсталған қаржы шы ғы ны 

(ақша қорларын тарту немесе пайдалану нə ти-
же сін де жұмсалған шығын, ақ ша лай қаражат 
шығыны)

финансовые имена - қаржылық есімдер (Лонданның 
қор биржасында жарияланатын, Америка жəне 
Канада облигациялары, американдық нысандағы 
акциялардың сертификаттары тіркелуі мүмкін инс-
ти тут тар дың тізіміне енгізілмеген есімдер)

финансовые инвестиции - қаржы инвести циясы 
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финансовые институты инвестиционного типа - 
инвестициялық тұрпаттағы қаржы институттары

финансовые инновации - қаржы жа ңарт па ла ры (қар-
жы активтерінің жаңа түрлерімен мəміле жасасу 
мақсатымен немесе қол да ныс та ғы активтермен 
жаңа операциялар тү рін де қолданылатын əдістер)

финансовые институты развития - дамыту қаржы 
институттары

финансовые инстру менты, имеющие высокий 
удельный вес в обороте рынка - нарық айналымын-
да жоғары үлес салмағы бар қар жы құралдары

финансовые инстру менты, имеющиеся в наличии 
для поставки по срочным биржевым контрак-
там - мерзімді қаржылық келісімшарттар бойынша 
жеткізу үшін қолда бар қаржы құралдары

финансовые инструменты, используемые исламски-
ми банками - ислам банктері пайдаланатын қаржы 
құралдары

финансовые инструменты рынка капитала - капи-
тал нарығының қаржы құралдары 

финансовые инструменты рынка кратковременно-
го капитала - қысқа мерзімді капитал нарығының 
қаржы құралдары

финансовые источники - қаржы көздері (инвестиция-
лау немесе тұтыну үшін қажетті қарыз қа ра жа-
ты ның көздері)

финансовые категории - қаржы санаттары
финансовые комиссии - қаржы комиссиялары
финансовые комитеты - қаржы комитеттері
фи нансовые компании по развитию, финан совые 
компании развития - даму жөніндегі қаржы компа-
ниялары, қаржылық даму компаниялары

финансовые концепции - қаржы тұ жы рым да ма сы
финансовые коэффиценты - қаржы коэф фи циент тері
финансовые коэффициенты кредитоспособности за-
емщика - қарызгердің кредит алуға қабілеттілігінің 
қаржылық коэффициенті (банкінің есеп-қисап немесе 
болжау деректері негізінде заңды тұлғаның қаржы 
жөнінен орнықтылығын бағалауы жүйесі)

финансовые круги - қаржылық топтар
финансовые нормативы - қаржы нормативтері
финансовые нормы - қаржы нормалары 
финансовые обязательства - қаржы мін дет те ме ле-
рі (қаржы-шарт қатынастарынан туындайтын 
міндетті төлемдер, есеп айырысулар)

финансовые обязательства перед бюджетом - бюд-
жеттің алдындағы қаржы мін дет те меле рі

финансовые обязательства перед вышестоящими 
организациями - жоғары тұр ған ұйым дардың ал-
дын да ғы қаржы мін дет те ме ле рі

финансовые обязательства перед учреждениями 
банков - банк мекемелерінің алдындағы қаржы 
міндеттемелері

финансовые операции - қаржы операциялары
финансовые операции между прави тельственными 
ведомствами - үкімет ида ралары арасындағы қар-
жы лық міндеттемелер

финансовые операции, связанные с управлением 
резервами - сақтық қорды бас қа ру мен байланысты 
қаржы операциялары

финансовые операции, характеризующиеся 
сбалансировани ем доходов и расходов - кіріс пен 
шы  ғыс теңгерімімен сипатталатын қаржы операция-
лары

финансовые органы - қаржы органдары
финансовые органы власти - биліктің қаржы орган-
дары

финансовые отделы - қаржы бөлімдері
финансовые отношения - қаржылық қарым-қатынас
финансовые “офф-шор” операции - қаржылық “офф-
шор” операциялары

финансовые планы - қаржы жоспарлары
финансовые показатели - қаржы көрсеткіштері
финансовые посредники - қаржы делдалдары (сауда 
жəне бөлшек сауда банктері, құрылыс ұйымдары, 
зейнетақы қорлары, сақтандыру компаниялары, 
басқа да кейбір қаржы институттары)

финансовые потоки - қаржы тасқыны, қаржы ағыны
финансовые потребности - қаржы қажеттіліктері
финансовые правоотношения - қаржылық құқықтық 
қатынастар

финансовые процедуры - қаржы рə сім де рі (кірісті 
жинау жəне шығысты қар жы лан ды ру тəртібін 
айқындайтын рəсімдер, сондай-ақ бюджеттік 
ұйым дардың ак тив те рін сатып алу жəне басқару 
үдерісі)

финансовые расходы - қаржы шығысы, қар жы-
лық шығыс (фирма ұзақ мерзімді мін дет те ме лер 
бойынша төлейтін пайыздар мен ко миссиялық 
алымдар)

финансовые резервы - қаржы сақтық қорлары (мем-
лекет, министрліктер, мемлекеттік комитеттер, 
шаруашылық жүргізуші субъек тілер болжанбаған 
шығындар мен арнаулы қажеттіліктерді қам та ма-
сыз ету үшін сақтық қорға жинайтын ақша ресурс-
тары)

финансовые результаты - қаржы нəтижелері 
(кəсіп орын ның, ұйымның шаруашылық қыз ме-
тінің ақшалай нысанда көрсетілген эко но ми калық 
қорытындысы)

финансовые ресурсы - қаржы ресурстары 
(мемлекеттің, кəсіпорынның, ұйымның қа ра ма ғын-
да ғы ақшалай қаражат қор ла ры ның жиынтығы; 
жалпы ұлттық өнім мен ұлттық табысты бөлу 
жəне қайта бөлу барысында құралады)

финансовые рынки - қаржы нарықтары (ақшалай 
қаражат “құйылатын”, қайта бөлінетін нарықтық 
институттар, атап айтқанда, қор биржалары)

финансовые санк ции - қаржылық ықпалшаралар
финансовые санкции за нарушение налогового за-
конодательства - салық заңнамасын бұзғаны үшін 
қаржылық ықпалшаралар

финансовые сбережения - қаржылай жинақ 
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финансовые сделки на срок - мерзімдік қар жы 
мəмілелері

финансовые средства - қаржы қаражаты
финансовые средства и политика в сфере развития - 
даму саласындағы қаржы қа ра жа ты мен саясаты

финансовые средства, предоставляемые создавае-
мым ком паниям - құрылатын ком па ния ларға бе рі ле-
тін қаржы қаражаты

финансовые стимулы - қаржы ынталандырмасы
финансовые субси дии - қаржылай жəрдемқаржы
финансовые трудности - қаржы қиындықтары
финансовые управления - қаржы басқармалары
финансовые управления (отделы) министерств, 
ведомств, государственных комитетов - ми нистр-
лік тер дің, идаралардың, мем  ле  кет  тік комитеттердің 
қаржы бас қар ма ла ры (бөлімдері)

финансовые условия - қаржы шарттары
финансовые услуги - қаржы қызметтерін көр сету
финансовые услуги, освобожденные от налога на 
добавленную стоимость - қо сыл ған құн салығынан 
босатылған қаржы қыз мет те рін көрсету

финансовые учре ждения, на имя которых британ-
ские инвесторы могут зарегистрировать амери-
канские и канадские обли гации для облегчения 
получения ди видендов - Британия инвесторлары 
дивидендтер алуды жеңілдету үшін атына аме ри кан-
дық жəне канадалық облигацияларды тір кеуі мүмкін 
қаржы мекемелері

финансовые фонды - қаржы қорлары 
финансовые фьючерсы - қаржы фьючерстері (ұзақ 
мерзімді қазынашылық облигацияларды, пайыз əке ле-
тін депозиттік сертификаттарды, валюталық на-
рық тар мен қор биржаларында айналыста жүрген 
фьючерстік келісімшарттарды қайта сатумен бай-
ланысты мерзімді келісімшарттар) 

финансовые центры - қаржы орталықтары
финансовый - қаржы, қаржылық, қаржылай
финансовый агент - қаржы агенті
финансовый анализ - қаржылық талдау, қар жы лық 
талдам (капиталдарды жақсы орналастыру мақ са-
ты мен акциялардың бағамын жүйелі түрде талдау)

финансовый аналитик - қаржы талдампазы (талдау-
шысы)

финансовый аппарат - қаржылық аппарат, қар жы 
аппараты (қаржыны басқаратын бар лық ұйымдық 
құрылымдар жүйесі)

финансовый базис - қаржы базисі
финансовый баланс - қаржы теңгерімі
финансовый билль - қаржы биллі (ел пар ла мен ті нің 
қарауына енгізілетін қаржылық заң жобасы)

финансовый бухгалтерский учет - қаржылық бух гал-
тер лік есеп

финансовый вексель - қаржы векселі, қар жы лық век-
сель (ақшамен өтелуге тиіс мін дет те ме, вексель, 
қар жылық құжат, облигация)

финансовый взнос - қаржы жарнасы
финансовый вопрос - қаржы мəселесі

финансовый год - қаржы жылы (қар жы лан ды ру мен 
байланысты кез келген жыл, мыс., бухгалтерлік 
есептеме кезеңі не бюджеттің қолданыстағы 
жылы; корпорацияның салық төлеумен байланысты 
кезеңі)

финансовый год, не совпадающий с календарным 
годом - күнтізбелік жылмен сəйкес келмейтін қаржы 
жылы

финансовый дивиденд - қаржы дивиденді
финансовый директор - қаржы директоры
финансовый доку мент - қаржы құжаты
финансовый документ, поме ченный задним числом 

- кейінгі күнмен белгіленген қаржы құжаты
финансовый дом - қаржы үйі
финансовый домициль - қаржы домицилі, қаржы ме-
кенжайы

финансовый законопроект - қаржы заң жобасы
финансовый и операционный стандартный единый 
отчет - қаржылық жəне опе ра ция лық стандарттық 
бірыңғай есептеме (есеп беру)

финансовый инжиниринг - қаржы инжи ни рин гі
финансовый инспектор - қаржы инспекторы
финансовый институт - қаржы институты (жекелеген 
тұлғалардың не үкімет ор ган да ры ның қаражатын 
жинап, инвестициялайтын немесе қарызға беретін 
кез келген ұйым, мыс., банк немесе қаржы компа-
ниясы)

финансовый институт, находящийся в собствен-
ности небанковской компании - бей банк тік ком па-
ния ның меншігіндегі қар жы институты

финансовый институт, управ ляющий чужими ка-
питалами - біреудің капиталын басқарушы қаржы 
институты

финансовый инструмент - қаржы құралы (қаржы 
ресурстарының құралуын, бөлінуін, қайта бөлінуін 
реттейтін қаржы тетігі)

финансовый ин струмент, лежащий в основе сроч-
ного контракта - мерзімді келісімшарт негізінде 
жат қан қаржы құралы

финансовый инструмент фьючерсного рынка - 
фьючерстік нарықтың қаржы құралы

 финансовый интерес - қаржы мүддесі
финансовый капитал - қаржы капиталы (ақ ша лай 
қаражат, ақша капиталы ны са нын да ғы капитал)

финансовый капитализм - қаржы капитализмі
финансо вый капиталист - қаржы капиталисі
финансовый комитет - қаржы комитеті
финансовый коммерческий год - коммер ция лық 
қаржы жылы (360 күн)

финансовый компромисс - қаржы ымырасы
финансовый консалтинг - қаржы консалтингі
финансовый кон сультант - қаржы кеңесшісі
финансовый контракт - қаржы келісімшарты
финансовый контроль - қаржы бақылауы (1. қаржы 
құжаттамасының жүргізілуін, оның белгіленген 
нормалар мен ережелерге сай келуін бақылау; 2. заң-
ды жəне жеке тұлғалардың қаржы операцияларын 
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жүзеге асыру кезінде заңдар мен нормативтік ак-
ті лер ді сақтауын, мемлекет пен жер гі лік ті өзін-өзі 
басқару органдарының ақ ша лай қор ла рының елдің 
жəне жекелеген ай мақ тар дың тиімді əлеуметтік-
эко но ми ка лық дамуы мақсатында бөлінуін жəне 
пайдаланылуын бақылау)

финансовый контроль представительных ор ганов 
власти - өкілдікті билік орган да ры ның қаржы 
бақылауы

финансовый коэффици ент - қаржы коэф фи циенті
финансовый крах - қаржылық күйреу
финансовый кредит - қаржылық кредит (шетелдік 
қоғамдық-мемлекеттік ор ган дар ға коммерциялық 
операциялармен байланысы жоқ мақсаттар үшін 
беретін кредит)

финансовый кредит, полученный за рубежом - ше-
телде алынған қаржы кредиті

финансовый кризис - қаржы дағдарысы (мемлекеттің 
қаржы жүйесінің қожырауы, оның инфляцияға, ба-
ға лы қағаздар бағамының тұрақсыздануына ұласуы) 

финансовый левераж - қаржы леверажы (компания-
ның операциялық шығыны тіркеулі болатын шек)

финансовый левередж - қаржы левереджі, қаржы 
тұтқасы (компания капиталының қарыз қара жа ты-
на қатынасы)

финансовый лизинг - қаржы лизингі (жалға беру ші-
нің, лизинг берушінің белгілі бір сатушыдан уағ да-
ла сыл ған мүлікті меншіктенуге сатып алуға жəне 
осы мүлікті жалгерге (лизинг алушыға) ақыға беруге 
міндеттенуі көзделетін лизинг нысаны)

финансовый магнат - қаржы алпауыты
финансовый менеджер - қаржы менеджері
финансовый менеджмент - қаржы менеджменті
финансовый механизм - қаржы механизмі, қар жы 
тетігі (экономикалық үдерістерді рет  теу  дің қар жы 
құралдарының, ны сан да ры ның, тəсілдерінің жиын-
ты ғы: баға, са лық, баж, жеңілдіктер, санкциялар, 
де меу қар жы, жəрдемқаржы, бан кі нің не сие лік, де-
по зит тік пайызы, есеп мөл шер ле ме сі, тарифтер)

финансовый мир - қаржы əлемі
финансовый мир Вели кобритании - Ұлы бри та ния -
ның қаржы əлемі (көптеген жетекші банктер ор на-
лас қан Лондон Ситиіндегі кө ше нің аты бойынша)

финансовый мониторинг деятельности должников 
по проблемным долгам - бо рыш қор лар дың қыз-
ме ті не проблемалық борыштар бойынша қаржы 
мониторингі

финансовый нейтралитет - қаржы бейта рап тығы
финансовый обзор - қаржы шолуы, қаржыны шолу
финансовый опцион - қаржы опционы
финансовый орган - қаржы органы
финансовый отдел - қаржы бөлімі
финан совый отдел муниципалитета - му ни ци па ли-
тет тің қаржы бөлімі

финансовый отчет - қаржы есептемесі, қар жы лық 
есептеме, қаржылық есеп беру (1. фирманың, ком па-
ния ның белгілі бір ке зең де гі активтерін, пас сив те-

рін, ак цио нер лік капиталын салыстыру жолымен си-
паттайтын көрсеткіштер жүйесі; 2. кəсіпорындар, 
ұйымдар үшін заңда көз дел ген міндетті есеп-қисап 
нысаны: жалпы тең ге рімнен, пайда мен залал ту-
ралы есептемеден, басшылықтың баяндау-хатынан 
тұрады) 

финансовый отчет банка-члена Федеральной ре-
зервной системы - Федералдық сақ тық қор жүйесіне 
мүше банктің қаржы есептемесі

финансовый отчет для правления банка - банк бас-
қар масы үшін берілетін қаржы есептемесі

финансовый отчет, представляемый по требованию 
- талап ету бойынша берілетін қаржы есептемесі 
(есеп беруі)

финансовый отчет, представляемый по требованию 
властей - өкімет орындарының талап етуі бойынша 
берілетін қаржы есептемесі

финансовый партнер - қаржылық əріптес (серіктес)
финансовый план - қаржы жоспары
финансовый платеж с фиксированным сроком 
уплаты - төлеу мерзімі тиянақталған қаржы төлемі

финансовый показа тель - қаржы көрсеткіші
финансовый пос редник - қаржы делдалы
финансовый поток сверху вниз - жоғарыдан төмен 
қарай қаржы тасқыны (1. басқы ком па ния ның қа ра-
жа тын неғұрлым қолайлы жағ дай да қарызға алу 
жəне оны несие алу дың мұндай қолайлы жағ да йы на 
қол жет кі зе алмайтын филиалға беру; 2. респон-
дент банк  тің корреспондент-банкпен келісімдегі 
таң ба сы)

финансовый пред ставитель - қаржы өкілі
финансовый принципал - қаржы принципалы
финансовый разрыв - қаржы алшақтығы (ел дің им-
портты төлеуі жəне өз борыштарын өтеуі үшін 
қажетті шетел валютасына мұқтаждығы мен экс-
порттан жəне шетелден алынған түсімдер ара сын-
да ғы айырма)

финансовый расчет - қаржылық есеп айырысу
финансовый расчет по займу - қарыз бойын ша қар-
жылық есеп айырысу

финансовый резерв - қаржылық сақтық қоры
финансовый результат - қаржы нəтижесі (қар жы 
қызметінің қорытындысы бойынша пайда немесе 
залал)

финансовый риск - қаржылық тəуекел (қа тер), қаржы 
тəуекелі

финансовый “рычаг” - қаржы “тұтқасы”
финансовый рынок - қаржы нарығы
финансовый сбор - қаржы алымы
финансовый сектор - қаржы секторы 
финансовый синдикат - қаржы синдикаты
финансовый системный кризис - қаржылық жү  йе лік 
дағдарыс, қаржы жүйесінің дағ да ры сы

финансовый су пермаркет - қаржы су пер мар кеті, қар-
жы лық заңғайыр дүкен (кешенді қаржы қыз мет те-
рін көрсететін мекеме) 

финансовый счет - қаржы шоты
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финансовый тормоз - қаржы тежеуіші (жекеше сек-
тор дың табысы мен ақшалай қа ра жа ты есе бі нен 
мемлекеттік кірісті мо лай ту жолымен эко но ми ка-
ның жекеше сек торына ықпал ету əдісі)

финансовый траст - қаржы сенімгері
финансовый убыток - қаржылай залал
финансовый учет - қаржы есебі 
финансовый учет по полной стоимости - то лық құны 
бойынша қаржы есебі

финансовый ущерб - қаржы шығыны
финансовый центр - қаржы орталығы 
финансовый эксперт - қаржы сарапшысы
финансы - қаржы, қаржы-қаражат (1. ақшалай қа ра-
жат қорларын құру, бөлу, қайта бөлу жəне пайда-
лану үдерісіндегі экономикалық қатынастарды көр-
се те тін экономикалық санат; 2. ақшаны айналысқа 
салу, бас қа  ру практикасы; 3. қайсыбір жобаға қа-
ты са тын капитал; 4. белгілі бір мақсатқа ар нал ған 
ақ ша лай қарыз; 5. экономика пəнінің атауы)

финансы акционерного общества - акцио нер лік 
қоғам қаржысы

финансы акционерной компании - акцио нер лік ком-
пания қаржысы 

финансы государственные - мемлекеттік қар жы 
(1. өкімет органдарының салық тү сім де рі мен басқа 
да қаражат есебінен тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтерді қар жы лан ды руы; 2. жалпы ұлттық 
мүдделер үшін қа ра жат жинау мен жұмсауға бай-
ланысты туын дайтын мəселелерді экономикалық 
талдау)

финансы “здоровые”- “кінəратсыз” қаржы
финансы холдинговой компании - холдин гі лік компа-
ния қаржысы

финансы частной кор порации - жекеше кор по ра ция-
ның қаржысы

финляндская марка - Финляндия маркасы
фирма - фирма (1. экономикалық жəне заңи тұр ғы дан 
дербес шаруашылық жүргізуші субъект; 2. кə сіп-
орын ның, компанияның, ша руашылық се рік тес тік-
тің, коммерциялық ұйымның жалпы атауы)

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, ведущая операции с золотом - алтынмен опе-
рациялар жүргізуші фирма

фирма, ведущая опе рации с фондовыми ценностя-
ми - қор құндылықтарымен операциялар жүргізуші 
фирма

фирма, ведущая операции с ценными бумагами - 
бағалы қағаздармен операциялар жүргізуші фирма

фирма венчурная - венчурлік фирма, тəуе кел шіл 
фирма

фирма внедренческая - енгізбелік фирма
фирма внешнеторговая - сыртқы сауда фирмасы
фирма, выполняющая работы по контрактам - 
келісімшарттар бойынша жұмыс орындаушы фирма

фирма государственная - мемлекеттік фирма
фирма дилерская - дилерлік фирма
фирма дистрибьютерская - дистрибьюторлық фирма
фирма дочерняя - еншілес фирма
фирма заграничная - шетелдік фирма
фирма, зарегистрированная в “налоговом оазисе” - 

“салық шұратында” тіркелген фирма
фирма инвестиционная - инвестициялық фирма
фирма инженерно-консультационная - ин же нерлік-
кеңес беру фирмасы

фирма инжиниринговая - инжинирингілік фирма 
(инженерлік-техникалық қызмет көр се туге ма ман-
дан ды рыл ған фирма)

фирма инновационная - инновациялық фирма, 
жаңарт палық 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, консультирующая по вопросам инвести-
ций - инвестиция мəселелері бойынша кеңес беретін 
фирма

фирма, консультирующая по вопросам менеджмен-
та - менеджмент мəселелері бойынша кеңес беретін 
фирма

фирма, консультирующая по вопросам недвижи-
мости - жылжымайтын мүлік мəселелері бойынша 
кеңес беретін фирма

фирма, консультирующая по коммерческим вопро-
сам - коммерция мəселелері бойынша кеңес беретін 
фирма

фирма “Кэпитал интеллидженс”, специализирую-
щаяся на присвоении банкам кредитных рейтин-
гов - банктерге несие рейтингін беруге маманданған 
“Кэпитал интеллидженс” фирмасы

фирма лизинговая - лизингілік фирма
фирма маркетинговая - маркетингілік фирма
фирма обанкротившаяся - банкрот болған фирма
фирма, обладающая монопольной или рыночной 
властью - монополиялық немесе на рық тық билікке 
ие 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 қа бі летті 
фирма



970ФИР-ФИР

фирма по торговле ценными бумагами - ба ға лы қа-
ғаз дармен сауда жасау жөніндегі фирма

фирма по учету векселей и акцептов - вексельдер 
мен акцептілерді есепке алу жө нін де гі фирма

фирма посредническая - делдалдық фирма
фирма “прайкс-тикер” - “прайкс-тикер” фирма (өз 
өнімін нарықта қалыптасқан бағамен сататын 
фирма)

фирма, предоставляющая капитал - капитал ұсы на-
тын фирма

фирма, предо ставляющая коммерческий кре дит - 
коммерциялық кредит беруші фирма

фирма, предостав ляющая финансовые услуги - қар-
жы қызметтерін көрсетуші фирма

фирма расчетная - есеп-қисап фирмасы
фирма с хорошей репутацией - жақсы атымен таны-
мал фирма

фирма, сбивающая це ну на торгах - сауда-саттықта 
бағаны түсіруші фирма

фирма сбытовая - өткізу фирмасы
фирма совместная - бірлескен фирма
фирма состоятельная - дəулетті фирма
фирма, сочетающая функции брокера и дилера 

- брокер мен дилердің атқарымын ұш тас ты ру шы 
фирма

фирма, сочетающая функ ции посредника и принци-
пала - делдал мен принципалдың атқарымын ұш тас-
ты ру шы фирма

фирма специализированная - мамандан ды рыл ған 
фирма

фирма, специализирующаяся на операциях с цен-
ными бумагами - бағалы қағаздармен операция жа-
сау ға маманданған фирма

фирма, специализирующаяся на оценке недвижи-
мос ти - жылжымайтын мүлікті ба ға лау ға ма ман дан-
ған фирма

фирма, специализирую щаяся на предупреждении 
попыток поглощения - жұтылу əре ке тінің алдын 
алуға маманданған фирма

фирма, специализирующая ся на сделках с цен-
ными бумагами за свой счет - өз есе бі нен бағалы 
қағаздармен мəмілеге ма ман дан ған фирма

фирма, специализирующаяся на сделках с ценными 
бумагами за соб ственный счет - өзінің есебінен 
бағалы қағаздармен мəміле жасауға маманданған 
фирма

фирма, специализирующа яся на срочных сделках - 
мерзімді мəміле жасауға ма ман дан ған фирма

фирма, специализирующаяся на факторинге - фак-
то рингіге маманданған фирма

фирма, специализирующаяся на эмиссии и торгов-
ле ценными бу магами - бағалы қа ғаз дар шығаруға 
жəне олармен сауда жасауға ма манданған фирма

фирма страховая - сақтандыру фирмасы
фирма, торгующая ценными бумагами - ба ғалы 
қағаз дармен сауда жасайтын фирма

фирма торговая - сауда фирмасы

фирма, уполномоченная на посредничество в сроч-
ных биржевых операциях - мерзімді биржалық опе-
рацияларда делдалдыққа уə кі лет ті фирма

фирма финансовая - қаржы фирмасы
фирма “Фитч инвесторз сервисиз”, устанавливаю-
щая рейтинги ценных бумаг - бағалы қағаздар 
рейтингін белгілейтін “Фитч инвесторз сервисиз” 
фирмасы 

фирма фондовых брокеров - қор бро кер ле рі нің фир-
масы

фирма холдинговая - холдингілік фирма
фирма частная - жекеше фирма
фирма, чеканящая монеты для продажи на рынке - 
нарықта сату үшін мəнет шекуші фирма

фирма экспедиторская - экспедиторлық фирма
фирма экспортная - экспорттық фирма
фирма экспортного финансирования - экспортты 
қаржыландыру фирмасы

фирма юридическая - заңи фирма
фирма “Юэро рейтинге”, специализирующаяся на 
присвоении ценным бумагам кредитных рейтин-
гов - бағалы қағаздарға несие рейтингін беруге ма-
ман данған “Юэро рейтинге” фирмасы (Лондон)

фирма-абонент - абонент-фирма (ақпаратты, ком-
муникацияны өңдеу жүйесіне қол жет кі зу ге құқығы 
бар пайдаланушы)

фирма-агент - агент-фирма 
фирма-акционер - акционер-фирма 
фирма-арендодатель - жалға беруші-фирма
фирма-заказчик - тапсырыскер-фирма
фирма-застройщик - құрылыс салушы-фирма 
фирма-изготовитель - дайындаушы-фирма
фирма-импортер - импортшы-фирма
фирма-клиент - клиент-фирма
фирма-консультант - кеңесші-фирма 
фирма-нерезидент - бейрезидент-фирма
фирма-подрядчик - мердігер-фирма
фирма-покупатель - сатып алушы-фирма
фирма-посредник в размещении коммерческих 
бумаг - коммерциялық қағаздарды орналастыруда 
делдал-фирма

фирма-поставщик - жеткізуші-фирма
фирма-продуцент - продуцент-фирма (өн ді ру ші 
фирма)

фирма-производитель - өндіруші-фирма
фирма-работодатель - жұмыс беруші-фирма
фирма-разработчик - зерттемеші-фирма, əзірлеуші-
фирма)

фирма-риэлтор - риэлтор -фирма (жылжымайтын 
мүлікпен операциялар жөніндегі агент)

фирма-стокист - стокист-фирма (импорттық-
экспорттық операцияларға қызмет көр се те тін 
фирма)

фирма-участница - қатысушы-фирма
фирма-участница договора - шартқа қаты су шы-
фирма

фирмач - фирмашы
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фирма-член - мүше фирма (биржаға)
фирма-член биржи - биржа мүшесі болған фирма
фирма-экспортер - экспортшы фирма
фирменная карточка - фирмалық карточка
фирменная котировка - фирмалық баға бел гі ленімі
фирменная структура рынка информации - ақпарат 
нарығының фирмалық құрылымы

фирменная структура рынка информационных ус-
луг - ақпараттық қызметтер көрсету нарығының фир-
ма лық 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 (бір ком по зи ция-
ға біріктірілген тауар белгісі мен логотип, түсінік 
бе ріл ген түрлі жазбалар: ел, пош та лық мекенжай, 
телекс, телефакс, телефон)

“фирменный врач” - “фирмалық дəрігер” (сарапшы, 
кеңесші)

фирменный кредит - фирмалық кредит (бір елдің фир-
малары екінші мемлекеттің фирмаларына төлем 
мер зімі ұзартылған тауар жеткізілімі түрінде бе ре-
тін коммерциялық несие)

фирмы, занимающи еся операциями с ценными бу-
магами - бағалы қағаздармен операциялар жасаумен 
айналысатын фирма

фиск - қазына (1. мемлекеттік қазына, мем ле кет тің 
ел бюджетінде жəне мем ле кет тік бюджеттен тыс 
қор лар да шо ғыр лан ды ры ла тын қаржы ре сурс та ры-
ның жиынтығы; 2. жекелеген азаматтар мен заңды 
тұл ға лар ға мүліктік құқықтың, мүдделер мен мін-
дет тер дің субъектісі ретіндегі мемлекет)

фискал - қазынагер, қазынашы
фискальная государственная монополия - қазына-
лық мемлекеттік монополия

фискальная иллюзия - қазыналық елес, қазы на лық 
қиял

фискальная монополия - қазыналық монополия
фискальная политика - қазына саясаты, қазыналық 
саясат (мемлекеттік шығысты макроэкономикалық 
жағдайларға ықпал ету үшін пайдалану)

фискальная политика правительства - үкі мет тің 
қазы налық саясаты

фискальная пошлина - қазыналық баж (үкі мет мем-
ле кет тік бюджетке кіріс алу мақ са ты мен бел гі лей-
тін кеден бажы)

фискальная таможенная пошлина - қазына лық кеден 
бажы

фискальная функция налога - салықтың қа зы на лық 
атқарымпаздығы, салықтың қа зы на лық бернесі

фискальное право - қазыналық құқық
фискальные доходы - қазыналық кіріс (мем ле кет тік 
бюджет кірісі)

фискальные монопольные налоги - қа зы на лық моно-
полиялық салықтар 

фискальные таможенные пошлины - қа зы на лық ке-
ден бажы 

фискальный - қазыналық
фискальный агент - қазыналық агент
фискальный год - қазыналық жыл (бюд жет тік жыл, 
əдетте күнтізбелік жылмен сай келеді)

фискальный оазис - қазыналық жазира (салық же-
ңіл дік те рін беру жолымен шетелден несие тарту 
саясатын жүргізуші шағын мемлекет, мұнда басқа 
аумақтармен салыстырғанда кəсіпкерлік қызметке 
біршама төмен салық салынады)

фискальный тормоз - қазыналық кедергі, қа зыналық 
тежеме, қазыналық тежеуіш

фискальный федерализм - ресми федерализм, қа зы-
на лық федерализм (қаржы са ла сын да ғы федералдық 
жəне аймақтық би  лік  тер  дің арасында өкілеттікті 
бөлісу қағидаты)

фит - фит (белгілі бір инвестициялардың сипаттамасы 
инвестордың қоржындық талаптарына сай келуі)

Фитч инвесторс сервис (ІNC) - Фитч инвесторс 
сервис (ІNC) (Нью-Йорктегі кор  по  ра ция лық, му ни-
ци пал дық облигация лардың, артықшылықты ак ция-
лар дың, ком мер ция лық қағаздардың рейтингін бел гі-
лей тін фирма)

ФИФО - ФИФО (ағыл. FІFO - fіrst-іn-fіrst-out - алды-
мен келді‚ алдымен қызмет көр се тіл ді: 1. тауар-
материалдық қорларды алғаш түскен топ та ма сы-
ның бағасы бойынша бухгалтерлік есепке алу əдісі; 
2. са лым дар дың кейбір түрін банкіден мер зі мі нен 
бұрын ішінара алу кезінде пайыз есептеу əдісі)

ФИФО банковское - банк ФИФО-сы
флаг - жалау (жаргон сөз: қаржы нарығының жағ дая-
тын талдауда жалауға ұқсас кестеде бағаның жыл-
жуын көрсету үшін пайдаланылатын техникалық 
үлгі)

флажок - жалауша (төбесі оңға бағытталған үш бұ-
рыш ты жалаушаға ұқсас техникалық кесте үлгісі, 
бағаның күрт түсуін не күрт көтерілуін көрсетеді)

“флажок треугольной формы” - “үш бұ рыш ты ны-
сан да ғы жалауша” (бағаның үш бұ рыш ты жа лау ша-
ға ұқсас кестеде жылжуын таңбалау үшін қаржы 
нарығындағы жағ даят қа техникалық талдау жа-
сау да пайдаланылатын термин)

флат - флат, алып-қосары жоқ (1. пайыз есептемей 
деген мағынаны білдіретін биржа термині; 2. сау-
да мəмілесінде: сапасы қалай болса да мейлі, яғни 
ешқандай то лық  ты ру сыз деген мағынаны білдіре тін 
термин)

флат “тель-кель” - флат “тель-кель” (алып-қоспай 
“барымен базар болу”)

флиппер - флиппер (алып-сатар: қысқа мер   зім   ді қар-
жы мəмілесін жасасушы, ак ция лар ды сатып ал ған-
нан кейін бірден сатушы тұлға)

флоат - флоат (1. сырттан тартылған жəне банк 
шотына есептелген депозиттер со ма сы ның ара-
сын да ғы айырма; 2. инкассолау үде  рі сін дегі чектер; 
3. банкінің чек жазуы мен төлем төлеуі арасындағы 
уақыт межесі)
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флоат федеральной ре зервной системы - фе дералдық 
сақтық қор жүйесінің флоаты

флоат федеральных резервных банков - фе де ралдық 
сақтық қор банктерінің флоаты

флорин - флорин (ағылшынның күміс шақасы, 2 шил-
лин гіге тең; Нидерландының ақша бірлігі - гульденнің 
басқа бір атауы)

флотационная стоимость - флотациялық құн (жаңа 
акциялардың не облигациялар ба сы лы мы ның құны)

флотер - флотер (пайызы өзгермелі қысқа мер зімді 
ауызекі міндеттеме)

флотинг - флотинг (бағаның еркін ауытқуы)
флотирующие долговые бумаги - фло тер ле ну ші 
баға лы қағаздар (1. қайта сатудан тез пайда алу 
мақсатымен сатып алын ған, делдалдың атына 
ұсталатын бағалы қа ғаз дар; 2. компанияның не үкі-
мет тің ұдайы жаңарып отыратын не қайта қар-
жы лан ды ры лып тұ ра тын, операциялық мұқ таж-
дар ды қаржыландыру үшін пайдаланылатын қысқа 
мерзімді борышқорлық қа ғаз да ры; 3. корпорацияның 
биржалық сауда-сат тық та ұсынылған, өткізілмеген 
акциялары; 4. ба ға лы қағаздардың сатылмаған 
жаңа шы ға ры лымы)

флотирующие запасы - флотерленуші бо сал қы қорлар 
(облигацияда: биржа дел дал да ры ның қолындағы 
кез келген уақытта сатуға арналған муниципалдық 
облигациялардың жалпы долларлық құны; акцияда: 
сатып алу үшін қолда бар акциялардың саны)

фло-трейдер - фло-трейдер (тауар биржа сын дағы 
алып-сатарлар тобы)

флоут - флоут (1. чекті банкіге көрсету мен оған тө-
лем төлеу арасындағы мерзім; 2. кор по ра ция ның 
на рық қа шығарған ак ция ла ры ның саны; 3. кассадағы 
банкноттар мен мə нет тер)

флоут переходящий - өтпелі флоут 
флоут платежный - төлем флоуты
флоутер - флоутер (пайыздық нормасы өз гер ме лі, басқа 
бір пайыздық нормаға “бай лан ған” борышқорлық 
құжат)

флоутинг - флоутинг (бағамның еркін ауыт қуы)
флюктуация - флюктуация (айырбас ба ға мы ның 
ауытқу тəртібі: теория жүзінде орталық банктер 
валюта нарығында операциялар жүргізуге арала-
спайды, бірақ іс жүзінде саяси жəне экономикалық 
мақсаттарға орай араласады) 

ФОБ (свободно на борту судна, франко-борт) - ФОБ 
(ағылш. FOB, Free on Board - франко-борт - кеме 
бортында бос) (ха лық ара лық саудадағы жеткізілім 
шарт та ры ның бірі, мұнда сатушы өз есебінен та-
уарды кеме бортына жеткізуге жəне экспорт ба-
жын төлеуге міндетті, ал сатып алушы өз есебінен 
кемені жалдауға, тауар ақысын төлеуге, оның жет-
кізілгеннен кейінгі тасымалын қамтамасыз етуге 
тиіс; коммерциялық практикада жүк тие ле тін ке-
ме жайға дейінгі көлік жəне сақтандыру шы ғы ны 
(жүкті кемеге тиеуді қоса алғанда) көр се тіл ген ба-
ға ға кіреді дегенді білдіреді )

ФОК - ФОК (fіll-or-kіll - орында не өлтір) (нұс қау 
беруші делдалға берілген тап сыр ма ға қо сым ша 
жағдайға қарай тек бір дүркін ғана ұсыну немесе 
өтініш жасау жөніндегі өкім)

фолио - фолио (бухгалтерлік шот кі тап та рын дағы 
рет нөмірлері бірдей екі бет)

фоллис - фоллис (ежелгі Римнің ұсақ бақыр мəнеті, 
кейін осындай ұсақ мəнет салынған əмиян, қапшық 
та фоллис деп аталды)

фонд - қор (1. босалқы қор, қорланым, капитал; 
2. белгілі бір мақсатқа арналып жи нал ған ақшалай 
не материалдық қаражат; 3. ма те риал дық көмек 
көрсету үшін құрылған ұйым, мекеме)

фонд акционерного общества - акционерлік қоғам 
қоры

фонд амортизации (амортизационный) - амортиза-
ция қоры, тозымпұл қоры, өтемпұл қоры

фонд ассигнований - қаражаттандыру қоры
фонд ассоциации - қауымдастық қоры
фонд базовый - базалық қор
фонд банков - банктер қоры
фонд биржи - биржа қоры
фонд благотворительный - қайырымдылық қоры
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 Виттевека - Виттевек қоры (Ха лық ара лық валю-
та қоры 1979 ж. құрған арнаулы қор)

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 выравнива ния валюты - валютаны теңестіру 
қоры

фонд гарантийный - кепілдікті қор
Фонд гарантирования страховых выплат - Сақтан-
ды ру 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 сақтан-
дыру қоры

фонд диверсифицированный - əртарап тан ды рыл ған 
қор
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фонд директора - директор қоры
фонд для выравнивания валютных курсов - валюта 
бағамдарын теңестіру үшін құрылған қоры

фонд для “высоких шапок” - “биік қал пақ қа” ар нал-
ған қор, “қалпағы биік” қор, “қо қи ма қал пақ” қоры 
(компанияның аға ме нед жер ле рі не не компанияның 
басқарушы аға қыз мет кер ле рі не арналған зейнет ақы 
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 для расчетов по золоту - алтын бойынша есеп 
айырысуға арналған қор

Фонд для специальных операций Межамериканско-
го банка развития - Америка аралық даму банкінің 
арнаулы операциялары үшін құрылған қор

фонд доверительного управления - сенім гер лік бас-
қа ру қоры

фонд доверительный - сенімгерлік қор
фонд дополнительного пенсионного обеспечения - 
қосымша зейнетақымен қам сыз дан ды ру қоры

фонд дорожный - жол қоры
фонд доходный - табысты қор, кірісті қор (жоғары 
табыс түсіретін бағалы қағаздар)

фонд жилищного строительства - тұрғын үй құры лы-
сы 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 жұ мыс пен 
қамту қоры

фонд заработной платы - жалақы қоры
Фонд защиты депозитов - Депозиттерді қор ғау қоры 
фонд защиты интересов вкладчиков - са лым шы лар-
дың мүдделерін қорғау қоры

фонд земельный - жер қоры
фонд избыточных средств - артық қаражат қоры
фонд инвестиционный - инвестициялық қор
фонд ипотечного кредита - ипотекалық кредит қоры
фонд исполнения - орындау қоры, атқару қоры (капи-
талды еселеп арттыру үшін құ рыл ған өзара көмек 
қоры)

фонд капиталовложений - күрделі жұмсалым қоры 
(инвестициялық қор)

фонд компенсационный - өтемақылық қор
фонд конвертируемый - айырбасталымды қор
фонд консолидированный - шоғыр лан ды рыл ған қор, 
шоғырландырылма қор

фонд консолидированных доходов - шо ғыр лан ды-
рыл ған табыс қоры, шо ғыр лан ды рыл ма табыс қоры

фонд корпорации - корпорация қоры

фонд кредитный - кредиттік қор
фонд креди тов под вторую закладную - екін ші кепіл-
хат кепілімен берілетін кредит қоры

фонд культурно-бытовых мероприятий - мə дени-
тұрмыстық іс-шаралар қоры

фонд “кэш” - “кэш” қоры (фирманың кас са лық жай-
күйі)

фонд лизинговый - лизингілік қор
фонд ликвидности - өтімділік қоры (АҚШ)
фонд ликвидный - өтімді қор
фонд ликвидных активов - өтімді активтер қоры
фонд личного потребления - жеке бастың тұ ты ну 
қоры

фонд лоундный - лоундтық қор (дилер-делдалдар са-
татын, сатудан комиссиялық алым алмайтын қор)

фонд материального поощрения - ма те риал дық 
көтер мелеу қоры

фонд материального стимулирования - ма те риалдық 
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 кор
фонд надбавок к курсу акций - акциялар бағамына 
үстеме қоры

фонд накопления - қорлану қоры, қор ла ным қоры 
(кəсіпорынды техникалық жа ғы нан дамытуға, яғни 
жұмыс іс теп тұрған өн ді ріс ті техникамен қай та 
жа рақ тан ды ру ға, қайта құруға, ке ңей ту ге, жаңа 
объектілерді салуға инвестиция жұмсау, ғылыми-
зерттеу жəне тəжірибелік-құрастырымдық жұ-
мыс тар ды жүргізу, жабдық сатып алу үшін сақтық 
қаражат қорын жинау)

фонд недвижимости (REІT) - жылжымайтын мүлік 
қорлары (REІT)

фонд нематериальных капитальных активов - 
бейматериалдық күрделі активтер қоры

фонд ноулоундный - ноулоундтық қор (демеуші 
кəсіпорындардан тікелей сатып алынатын қорлар)

фонд облигаций и привилегированных акций - об-
лигациялар мен артықшылықты акциялар қоры

фонд облигаций привилегированных акций - 
артықшылықты акциялар обли га ция ла ры ның қоры 

фонд облигационный - облигация қоры
фонд оборотный - айналым қоры
фонд оборотных средств факторинга - фак то рингінің 
айналым қаражаты қоры

фонд обращения - айналыс қоры
фонд обслуживания долга - борышқа қызмет көрсету 
қоры

фонд общественного потребления - қоғамдық тұтыну 
қоры

фонд общественный - қоғамдық қор
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фонд общий - ортақ қор
фонд общих акций - ортақ акциялар қоры, жалпы 
акциялар қоры (тек жай акцияларға ғана ақша салы-
натын өзара көмек қоры)

фонд обычных акций - кəдуілгі акциялар қоры
фонд обязательного медицинского страхования - 
міндетті медициналық сақтандыру қоры

фонд “олимпийская солидарность” - “олим пиадалық 
ынтымақ” қоры

фонд оплаты труда - еңбекке ақы төлеу қоры, еңбек-
ақы қоры

фонд органов государственного страхования - мем-
ле кеттік сақтандыру органдарының қоры

фонд освоения выпуска новой продукции - жаңа 
өнім шығарылымын игеру қоры

фонд освоения новой техники - жаңа техниканы иге-
ру қоры

фонд основного капитала - негізгі капитал қоры
фонд отпочковавшийся - бөлініп шыққан қор, бөлінбе 
қор (жұмыс істеп тұрған қордың табысын молайту 
үшін құрылған жаңа инвестициялық қор) 

фонд оффшорный - оффшорлық қор
фонд паевой - үлеспұл қоры, жарнапұл қоры
фонд пенсионный - зейнетақы қоры (қорға қа ты-
су шы лар ға зейнет жасына жеткенде зейнетақы 
тө леу үшін қаражат жинау мақсатымен құ рыл-
тай шы лар - мемлекеттік немесе жекеше компа-
ниялар құратын нарық институты, яғни қарттық 
бойынша сақтандыру үшін құрылатын мемлекеттік 
немесе беймемлекеттік сақтандыру қоры)

фонд платежей до востре бования - талап етілмелі 
төлемдер қоры

фонд по выкупу проблемных активов банков - банк-
тердің проблемалық активтерін сатып алу қоры

фонд по охране труда - еңбекті қорғау қоры
фонд погашения - өтеу қоры (1. жекелеген қам қор-
шы лық шотта тұрақты негізде шо ғыр лан ды рыл-
ған, борышқорлық бағалы қағаздарды сатып алу не 
ар тық шы лықты акциялар шығару үшін пайдала-
нылатын ақша; 2. “сарқылуға” айналған активті 
ауыстыру үшін құралатын қор)

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 - Зей нетақы 
активтерін қолдау қоры 

фонд подкупа должностных лиц - лауазымды адам-
дарды 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 ынты-
мақ тастық қоры

фонд помощи инвалидам - мүгедектерге кө мек қоры
фонд поощрительный - көтермелеу қоры
фонд потребления - тұтыну қоры (кə сіп орын ды əлеу-
меттік тұрғыдан дамыту, қыз мет кер лер ді ма те-
риал дық көтермелеу, басқа да жұ мыс тар мен шара-
лар үшін сақтық қорға жи нал ған қаражат)

фонд, предоставляющий ссуды - несие бе ру ші қор
фонд премиальный - сыйлықақы қоры
фонд премирования - сыйлықақы беру қоры
фонд преобразования экономики - экономиканы 
жаңғырту қоры

фонд приватизационный - жекешелендіру қоры 
(кəсіпорында қызметкерлерді жекешелендіруге қа-
тыс ты ру үшін құрылатын əлеуметтік мақсаттағы 
қор)

фонд, привлеченный из внешних источников - 
сыртқы көздерден тартылған қор

фонд производственного и социального развития - 
өндірістік жəне əлеуметтік даму қоры

фонд развития - даму қоры
Фонд развития возникающих рынков - туын дайтын 
нарықтарды дамыту қоры

фонд развития государственного страхования - 
мемлекеттік сақтандыруды дамыту қоры

фонд развития предпринимательства и малого биз-
неса - кəсіпкерлік пен шағын биз нес ті дамыту қоры

фонд развития таможенной системы - кеден жүйесін 
дамыту қоры

фонд расчетов по золоту - алтын бойынша есеп айы-
рысу қоры

фонд ревальвации - ревальвация қоры, баға ны көтеру 
(тұрақтандыру) қоры

фонд реверсии пенсионных активов - зей нет ақы 
активтерін реверсиялау қоры 

фонд регио нального развития - өңірлік даму қоры
фонд регулирования - реттеу қоры
фонд резервный - сақтық қоры (сақтандыру мақса-
тын дағы нысаналы қор)

фонд риска - тəуекелдік қоры
фонд роста - өсу қоры, өрлеу қоры (тек өсу ак циясына 
ғана қаржы салатын өзара көмек қоры)

фонд рынка краткосрочного капитала - қысқа мер-
зім ді капитал нарығы қоры

фонд рыночный - нарықтық қор
фонд с двойной целью - қос мақсатты қор (ди ви денд-
тік акция мен капиталдық пайдасы бар акцияның 
бірін таңдауды ұсынатын инвестициялық компания)

фонд сбалансированный - теңгерімделген фонд
фонд содействия занятости - жұмыспен қам ту ға жəр-
дем десу қоры

фонд солидарности - ынтымақ қоры
фонд социального назначения - əлеуметтік мақ сат та-
ғы қор

фонд социального обеспечения - əлеуметтік қам сыз-
дан дыру қоры
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фонд социального потребления - əлеуметтік тұтыну 
қоры

фонд социального развития - əлеуметтік даму қоры
фонд социального страхования - əлеуметтік сақтан-
ды ру қоры

фонд социальной защиты населения - ха лық ты əлеу-
меттік қорғау қоры

фонд социально-культурных мероприятий - əлеу-
мет тік-мəдени іс-шаралар қоры

фонд специализированный - маман дан ды рыл ған қор
фонд специального назначения - арнаулы мақ саттағы 
қор

фонд специальный - арнаулы қор
фонд ссудный - несие қоры
фонд стабилизации - тұрақтандыру қоры
фонд стабили зации валютного курса - валюта баға-
мын тұрақтандыру қоры

фонд стаби лизации валюты - валютаны тұ рақ тан ды-
ру қоры

фонд стабилизации рынка - нарықты тұ рақ тандыру 
қоры

фонд стабилизационный - тұрақтандырма қор
фонд стимулирования - ынталандыру қоры
фонд страхования бан ков - банктерді сақтандыру 
қоры

фонд страхования депозитов - депозиттерді сақтан-
дыру қоры

фонд страховой - сақтандыру қоры
фонд стрессовых активов - күйзелістік активтер қоры
фонд текущих расходов - ағымдағы шығыс қоры
фонд трастовый - сенімгерлік қоры
фонд треста - трест қоры
фонд уставный - жарғы қоры, жарғылық 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 - субъек ті-
лер ді қаржылық қолдау қоры

фонд финансовый - қаржы қоры
фонд хеджирования - хеджерлеу қоры (хеджерлеу 
тəсілін қолданатын өзара көмек қорларын сипат-
тайтын бағалы қағаздар индустриясының термині)

фонд хозяйствующего субъекта - шаруа шы лық жүр гі-
зуші субъект қоры

фонд холдинговой компании - холдингілік компания 
қоры

фонд ценных бумаг, который может быть выброшен 
на рынок - нарыққа шығарылуы мүмкін бағалы қа-
ғаз дар қоры

фонд ширпотреба - көпшілік қолды тауарлар қоры
фонд экологический - экологиялық қор
фонд экономических и социальных реформ - эко но-
ми ка лық жəне əлеуметтік реформалар қоры

фонд экономического стимулирования - эко но мика-
лық ынталандыру қоры

фонд-“зонтик” - “қолшатыр”-қор, “бүркеніш”-қор 
(басқа оффшорлық қорларға инвес тиция салған қор-
лар қорынан тұратын оффшор лық қор)

фондирование - қорландыру, қор жасау (1. қорларды 
ерекше маңызды жəне аса тапшы өнімге бөлудің 
жоспарлы экономикаға тəн нысаны; 2. төлем мер зі-
мі басталғанға дейін не басталғаннан кейін бо рыш-
қор лық қағаздарды қайта қаржыландыру; 3. бо  ла -
шақ зейнетақы не қайырымдылық мақ са тын да ғы 
ин вес ти цияға не басқа бір сақ тық қорына ақша салу; 
4. қаржы корпорацияларында облигацияларға қа-
тыс ты қар жы лан ды ру мағынасында қолданылатын 
термин; 5. зерттеу жобаларын қар жы лан ды ру қор-
ла рын қамтамасыз ету)

фондирование долга - борышқа қор жасау 
фондированный долг - қорландырылған борыш (1. бір 
жылдан кейін өтелуге тиіс жəне облигациялар не 
ұзақ мерзімді вексельдер шы ға ру жолымен өтелетін 
борыш; 2. арнаулы қордан өтеу жолымен облигация-
лар шығару)

фондированный долг с ненаступившим сроком по-
гашения - өтеу мерзімі басталмаған қорландырылған 
борыш

фондированный резерв - қорландырылған сақтық қор
фондовая арбитражная сделка при незначительном 
отклоне нии цен или курсов - бағаның немесе ба-
ғам ның болмашы ауытқуы кезіндегі қордың арбит-
раж дық мəмілесі 

фондовая биржа - қор биржасы (акциялардың бағасы 
белгіленетін биржалар)

фондовая биржа в Лондоне - Лондондағы қор бир-
жасы 

Фондовая биржа Ванкувера - Ванкувер қор биржасы 
(Канада)

Фондовая биржа Гонконга - Гонконг қор биржасы
Фондовая биржа Кам Нган - Кам Нган қор биржасы 

(Гонконг)
Фондовая бир жа Каулун - Каулун қор биржасы (Гон-
конг)

Фондовая биржа Монреаля - Монреаль қор биржасы 
(Канада)

Фондовая биржа Сиднея - Сидней қор биржасы
Фондовая биржа Сингапура - Сингапур қор биржасы
Фондовая бир жа Среднего Запада - Орта Батыс қор 
биржасы (АҚШ)

Фондовая бир жа Торонто - Торонто қор биржасы (Ка-
нада)

Фондовая биржа Филадельфии - Филадельфия қор 
биржасы (АҚШ)

Фондовая биржа Цинциннати - Цинциннати қор бир-
жасы (АҚШ)

фондовая биржа, зарегистрированная в Комиссии 
по биржам и ценным бумагам - Биржалар жəне ба-
ға лы қағаздар жөніндегі комиссияда тіркелген қор 
биржасы (АҚШ)
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фондовая группа - қор тобы
фондовая операция - қор операциясы
фондовая сделка - қор мəмілесі
фондовая сделка, по которой при сверке обнаруже-
ны расхождения в данных - салыстыру кезінде де-
ректерде алшақтық та был ған қор мəмілесі

фондовая сделка, принятая к исполнению брокером 
другой биржи - басқа биржаның брокері орындауға 
қабылдаған қор мəмілесі

фондовая ценная бумага - қордың бағалы қағазы 
фондовооруженность - қормен жа рақ тан ды ры лу
фондовые брокеры и их клиенты - қор брокерлері 
мен олардың клиенттері

фондовые индексы - қор индекстері
фондовые операции - қор операциялары
фондовые операции банков - банктердің қор опера-
ция лары (бағалы қағаздармен: акциялармен, облига-
циялармен жасалатын операциялар)

фондовый отдел валютной биржи - валюта биржа сы-
ның қор бөлімі

фондовый отдел товарной биржи - тауар бир жа сы-
ның қор бөлімі

фондовые сделки - қор мəмілесі
фондовые учреждения банка - банкінің қор меке-
мелері

фондовые ценности - қор құндылықтары
фондовые ценные бумаги - қордың бағалы қағаздары
фондовый арбитраж - қор арбитражы (бағам айыр-
масын алу мақсатымен бағалы қағаздарды сатып 
алу-сату операциялары, яғни арбитражердің бағалы 
қағазды бағамы төмен базардан сатып алып, дереу 
бағасы жоғары базарда сатуы)

фондовый брокер, предоставляющий клиентам пол-
ный набор услуг - клиенттерге қызметтердің толық 
жиынтығын көрсетуші қор брокері 

фондовый брокер, раз мещающий новые ценные бу-
маги среди брокеров - бро кер лер дің арасында жаңа 
бағалы қағаздарды орналастырушы қор брокері

фондовый дилер, на ко торого не распространяется 
действие Закона о предотвращении мошенни-
чества в инвестиционной сфере - Инвестициялық 
салада айлакерлікке жол бермеу туралы заңның күші 
қолданылмайтын қор дилері 

фондовый или валютный рынок, функционирую-
щий наряду с основ ным - негізгі валюта на ры ғы мен 
қатар жұмыс істейтін қор немесе валюта нарығы 

фондовый индекс - қор индексі
фондовый индекс всех акций, публикуемый газетой 

“Файнэншел тайме” - “Файнэншел тайме” газеті 
жариялайтын барлық ак ция лар дың қор индексі 

фондовый индекс обыкновен ных акций промыш-
ленных предпри ятий, публикуемый газетой “Фай-
нэншел тайме” - “Файнэншел тайме” газеті жария-
лайтын өнеркəсіп орын да ры ның кəдуілгі акция ла ры-
ның қор индексі 

фондовый индекс, в котором более дорогие акции 
имеют более высокий удельный вес - неғұрлым 

қым  бат акциялардың үлес сал ма ғы неғұрлым жоғары 
болатын қор индексі

фондовый индекс, компоненты которого взве шены 
в соответствии с полной ры ночной стоимостью 
акций в обраще нии - компоненттері ай на лыс та ғы 
ак ция лардың то лық нарықтық құнына сай сал мақ тал-
ған қор индексі

фондовый индекс, публикуемый га зетой “Файнэн-
шел тайме” - “Файнэншел тайме” жариялайтын қор 
индексі

фондовый капитал - қор капиталы
фондо вый курс - қор бағамы
фондо вый 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 құрай тын көрсет-
кіштер

фондоотдача - қор қайтарымы
фонды - қорлар (1. капитал; 2. белгілі бір мақ сат-
пен шоғырландырылған капитал: зей нет ақы қоры, 
сақтандыру қоры, қа йы рым ды лық қоры; 3. күрделі 
қаржы жұмсалымы; 4. мемлекеттік күрделі қаржы 
жұмсалымы)

фонды государственные - мемлекеттік қорлар
фонды для субсидий - жəрдемқаржы үшін құрылған 
қор

фонды добровольного страхования вкладов - салым-
дарды ерікті сақтандыру қорлары

фонды капиталовложений в недвижимость - жыл-
жымайтын мүлікке салынған күрделі қаржы қорлары

фонды закята - зекет қорлары
фонды “каш” - “каш” қорлары (фирманың кас са лық 
жай-күйі: қолма-қол ақша, ағым да ғы шоттар)

фонды облигаций, гарантированных банком - банк 
кепілдік берген облигациялар қоры

фонды обращения - айналыс қорлары
фонды суммы денег или акций, обра тимых в день-
ги, активы - ақшаға, активтерге айналатын ақша не-
месе акциялар сомасының қорлары

фонды “третьих лиц” - “үшінші тұл ға лар дың” қор ла-
ры (фирма салған барлық қорлар мен құн ды лық тар-
дың жиынтығы)

фонды целевые - мақсаттық қорлар
фонды, чувствительные к изменению процент ной 
ставки - пайыздық мөл шер ле ме нің өзгеруіне се зім-
тал қорлар

форвард - форвард (валюталық жəне басқа мəміле 
жасасылған соң екі жұмыс күнінен кейін осы мəміле 
бойынша есеп айырысу)

форвард валютный - валюталық форвард 
форвардинг - форвардинг (ақпаратты бух гал тер лік 
журналдың бір бетінен екінші бетіне көшіру)

форвард-контракт - форвард-келісімшарт
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форвард-курс - форвард-бағам (белгілі бір мер зімде 
өтелетін операциялар жүзеге асырылатын бағам)

форвардная валюта - форвардтық валюта
форвардная валютная сделка - форвардтық ва   лю   та -
лық 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 пайыз-
дық мөлшерлеме 

форвардная сделка - форвардтық мəміле
форвардная сделка с клиентом - клиентпен жаса сыл-
ған форвардтық мəміле

форвардная скидка - форвардтық шегерім
форвардное покрытие - форвардтық жабу, форвард-
тық 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
форвардный валютный контракт, который может 
быть ис полнен досрочно по специальному курсу 
- арнаулы бағам бойынша мер зі мінен бұрын орында-
луы мүмкін фор вард тық валюталық келісімшарт

форвардный валютный курс - форвардтық валюта 
бағамы

форвардный валютный рынок - форвардтық валюта 
нарығы

форвардный контракт - форвардтық ке лі сім шарт 
(биржадан тыс тараптар арасында тауарларды, 
қаржы активтерін, шетел валютасын ағымдағы 
баға бойынша немесе ақысын қолма-қол төлеу ке зін-
де гі баға бойынша сатып алу-сату жөнінде жасала-
тын стандартталмаған келісімшарт)

фор вардный контракт в иностранной ва люте - ше-
тел валютасы түріндегі фор вард тық келісімшарт

форвардный контракт, гарантирующий коридор во-
круг определенного валютного курса - белгілі бір 
валюта бағамы төңірегіндегі дəлізге кепілдік беретін 
форвардтық келісімшарт

форвардный контракт с опционом аннулирования - 
күші жойылатын опционмен жасалатын форвардтық 
келісімшарт

форвардный кон тракт с фиксированной ценой - 
бағасы тиянақталған форвардтық келісімшарт

форвардный курс - форвардтық бағам
форвардный переводный вексель - форвард тық ау-
дарма вексель

форвардный рынок - форвардтық нарық

форвард-форвард - форвард-форвард (ке лі сім шарт-
ты өтеу күнінен кейінгі өтелетін күні бар құралды 
пайдалана отырып, ке ле шек те гі күні орындалатын 
мəміле)

форвардэйшн - форвардэйшн (биржадағы жағдай: 
нақты тауар бағасының бел гі лен ген мерзімде жет-
кі зі летін тауардың ба ға сы нан төмен болуы жəне 
оның жеткізілім мерзімінің ұзақтығына қарай өсуі) 

форекс - форекс (валюта айырбастау опе ра ция сының 
атауы)

форинт - форинт (Венгрияның ақша өлшемі, 100 фил-
лерге тең)

форкастинг - форкастинг (деректерді пайдалана оты-
рып, нарықтың ағымдағы ба ғы тын жобалау)

форма - нысан, пішін, түр (1. бір нəрсенің бел гі ленген 
үлгісі; 2. сыртқы түр, көрініс, көр не кілік; 3. сыртқы 
бейне, сықпыт; 4. бір нəр се нің өмір сүру тəсілі)

форма 10-Q / форма 10-К - 10-Q / 10-К нысаны 
(Бағалы қағаздар мен биржалар жө нін де гі комиссия 
корпорациясы тоқсан сайын бе ріп тұратын нысан)

форма 13D - 13D нысаны (оны АҚШ-тың ба ға лы 
қағаздарымен сауда туралы 1934 ж. Заң бойынша 
компания акцияларының 5%-ын жəне одан көп пайы-
зын сатып алғаннан кейін 10 күн ішінде толтыру 
қажет)

форма 3 - 3 нысан (Бағалы қағаздар мен биржалар 
жө нін дегі комиссия компания акцияларының 10%-
дан көбін иеленушілер өздеріне тиесілі бағалы қағаз-
дар дың саны туралы беретін)

форма 4 - 4 нысан (Бағалы қағаздар мен биржалар 
жөніндегі комиссия компания ак ция ла ры ның 10%-
дан көбін ие ле ну ші лер осы компания акцияларының 
өз қоржынында өзгерістер болған жағдайда 
беретін)

форма 8-К - 8-К нысан (нарыққа бағалы қа ғаз дар 
шы ғар ған кез келген корпорация АҚШ-тың Бағалы 
қа ғаз дар мен биржалар жө нін де гі комиссиясына 
беретін)

форма акцепта - акцепт (ризалық) нысаны
форма банковского контроля - банк ба қы ла уы ның 
нысаны

форма безналичных расчетов - қолма-қол ақ ша сыз 
есеп айырысу нысаны

форма бланка - бланк нысаны
форма бланка первичного учетного документа - 
бастапқы есеп құжаты бланкісінің нысаны 

форма бухгалтерского учета - бухгалтерлік есеп ны-
саны (есеп-қисапты қорытындылап, жасау мақ са-
ты мен бастапқы құ жат тар дан алын ған деректерді 
тізімдемеге жазу көзделетін бухгалтерлік рəсім)

форма валютных облигаций - валюталық облигация-
лар нысаны

форма ведения бухгалтерского учета - бухгалтерлік 
есепті жүргізу нысаны

форма взимания налога - салық өндіріп алу нысаны
форма выпуска ценных бумаг - бағалы қағаздар шы-
ға рылымының нысаны
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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 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 - мү лік тік мен-
шік нысаны

форма инвестиций - инвестициялар нысаны
форма инкассо с немедленной оплатой - дереу төле-
не тін инкассо нысаны

форма инкассо с последующим акцептом - кейін 
акцептелетін инкассо нысаны

форма инкассо с предварительным акцептом - ал-
дын ала акцептелетін 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 - халық ара лық есеп 
айырысу нысаны

форма на предъявителя - ұсынушыға ар нал ған нысан
форма налоговой отчетности - салық есеп-қи  са  бы-
ның нысаны, салық есептілігінің нысаны

форма налоговых деклараций - салық мағ лұм да ма-
сы ның нысаны

форма налоговых расчетов - салық есеп те рі нің 
нысаны

форма обеспечения - қамсыздандыру нысаны
форма оплаты - ақы төлеу нысаны
форма оплаты купонов - купондарды төлеу нысаны
форма оплаты труда - еңбекке ақы төлеу нысаны, 
еңбек ақы нысаны

форма отчетности - есептілік (есеп-қисап) нысаны 
(Бағалы қағаздар мен биржалар жө нін дегі ко мис-
сия ға (АҚШ) бағалы қа ғаз дар тіркелгенге дейін 
берілетін)

форма отчетности по контрольно-ревизионной ра-
боте - бақылау-тексеру жұмысы бойынша есеп-қисап 
нысаны

форма передачи пра ва собственности на акции - 
акцияға меншік құқығын табыстау нысаны

форма перестрахования - қайта сақтандыру нысаны
форма пересылки ку пона - купондарды қайта жө нел-
ту нысаны

форма письменная - жазбаша нысан
форма письменного договора - жазбаша шарт нысаны
форма платежа - төлем нысаны

форма платежа согласована - төлем нысаны келісілді
форма подписки - жазылыс нысаны
форма подчинения - бағыныштылық нысаны
форма приватизации - жекешелендіру нысаны
форма приглашения - шақыру нысаны (рұқ сат нама 
үшін)

форма разгосударствления - мемлекет иелі гі нен алу 
нысаны

форма размеще ния евронот - еуронотаны орналасты-
ру нысаны (мұнда ор на лас  ты рыл ма ған еуронотаны 
аукционға қатысушы алып қояды)

форма распределения - бөліс нысаны
фор ма расчета - есеп айырысу нысаны
форма рынка - нарық нысаны (нарықтың бəсекелік 
күрестің алуан тұрпаттары мен түрлеріне сай 
келетін сапалық жəне сандық сипаттамаларының 
жиынтығымен сипатталатын нарықтағы жағдай)

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 удостоверения прав по ценным бумагам 
- бағалы қағаздар бойынша құқықтар куəлігінің 
нысаны

форма управления - басқару нысаны
форма участия - қатысу нысаны
форма учета - есеп нысаны
форма финансирова ния - қаржыландыру нысаны
форма хозяйства - шаруашылық нысаны
форма эмиссионных ценных бумаг - эмис сиялық 
бағалы қағаздар нысаны

формализованный метод расчета - есеп айы рысудың 
ресімделген əдісі

формальная неплатежеспособность - ресми төлем 
қабілетсіздігі, ресімді төлем қа бі лет сіз ді гі (фирма 
залалының оның акционерлік капиталының сомасы-
нан асып түсуі)

формальная процедура, отно сящаяся к переводным 
векселям - аударма вексельдерге қатысты ресімді 
рəсім

формально признанные посредники - ресми мойын-
далған делдалдар

формально признанные рынки - ресми мо йын далған 
нарықтар

формально признанные ссудодатели - ресми мойын-
далған несие берушілер

формально признанные финансовые институты - 
ресми мойындалған қаржы институттары

формальное индексирование - нысандық индекстеу
формальности арбитражные - төрелік ресім ділік
формальности банковские - банктік ре сім ді лік
формальности, связанные с получением визы - 
рұқсатнама алумен байланысты ре сім ді лік
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формальности, связанные с регистрацией - тірке лу-
мен байланысты ресімділік

формальности страховые - сақтандыру ресімділігі
формальности судебные - сот ресімділігі
формальности таможенные - кеден ресім ді лі гі
формальности юридические - заңи ресімділік
формальность / формальности - ресмилік, ны сан-
дылық, ресімділік (қайсыбір істі орындау, ресімдеу 
кезінде белгіленген тəртіп тұр ғы сынан қажетті 
əрекет)

формальный договор о выдаче кредита - несие беру 
туралы ресімді шарт

формальный финансовый отчет - нысандық қаржы 
есептемесі, ресімді қаржы есептемесі

формат - пішім (кітаптың, парақтың, кар точ ка ның, 
т.б. көлемі, ақпараттық объек ті нің белгілі бір құ ры-
лымы)

формат бланка документов - құжаттар блан кі сінің 
пішімі

формат бумаги - қағаздың пішімі (қағаз па рақ тың 
стандартталған көлемі)

формат записи - жазба пішімі
формат файла - файлдың пішімі 
формат числа - сан пішімі
формация - формация (дамудың белгілі бір сатысына, 
деңгейіне сай келетін тұрпат, құрылыс)

формация обшественно-экономическая - қо ғамдық-
экономикалық формация (тарихи дамудың белгілі бір 
сатысында, қоғамның тарихи тұрғыдан белгілі бір 
тұрпатында тұрған қоғам)

формирование - қалыптастыру, жасақтау
формирование доходов - кірісті қалыптастыру 
формирование и размещение государственных за-
казов - мемлекеттік тапсырыстарды қалыптастыру 
жəне орналастыру

формирование инфраструктуры - инфра құ ры лымды 
қалыптастыру

формирование листинга - листингіні қа лып тас тыру
формирование листинга котировок - баға белгілеу 
листингін қалыптастыру

формирование мнения участников рынка о направ-
лении движения конъюнктуры - нарыққа қа ты су-
шы лар дың жағдаяттың қоз ғалысын бағыттау туралы 
пікірін қа лып тас тыру

формирование позиции - жайғасымды (ұс та нымды) 
қалыптастыру

формирование портфеля ценных бумаг - ба ғалы 
қағаздар қоржынын қалыптастыру

формирование потребностей - қажеттерді қа лып тас-
тыру

формирование прибыли - пайданы қа лып тас тыру
формирование рынка - нарықты қалыптастыру
формирование рынка недвижимости - жылжымай-
тын мүлік нарығын қалыптастыру

формирование спроса - сұранысты қалып тас тыру
формирование спроса и стимулирование сбыта - сұ-
ра нысты қалыптастыру жəне өт кі зім ді ынталандыру

формирование товарного ассортимента - тауар сұ-
рып талымын қалыптастыру 

формирова ние условий кредитной сделки - кредит 
мəмілесінің шарттарын қа лып тас ты ру

формула - формула (1. қысқа да дəл сөз тұ жы рым-
дамасы, анықтама; 2. қандайда болсын тұ жы рым-
ды өрнектейтін ма те ма ти ка лық таңбалар)

формула “жиро” - “жиро” формуласы (клиенттерге 
қызмет көрсету нысаны, мұнда банк шоттары пош-
та чектерін төлеу жолымен пайдаланылады)

формула исчисления процентов - пайызды есептеу 
формуласы

формула определения размера заказа - тапсырыс 
мөл шерін анықтау формуласы

формула определения размера партии - топтаманың 
мөлшерін анықтау формуласы

формула пересмотра цен - бағаны қайта қарау форму-
ласы

формула приближенная - жуықтама формула
формула прогнозирования - болжамдау формуласы
формула расчетная - есептік формула, есептесу фор-
муласы

формула счетная - шот формуласы
формула цены - баға формуласы
формула эска лации цены - баға эскалациясы форму-
ласы, бағаның бірте-бірте өсуі формуласы

формулирование - тұжырымдау
формулирование документа - құжатты тұжырымдау
формулировка - тұжырым, тұжырымдау
формулировка оговорки - ескертпені тұжы рымдау
формулировка статьи контракта - ке лі сім шарт бабы-
ның тұжырымы

формульное инвестирование - формулалық инвести-
циялау

формуляр - формуляр, нысандама, пішіндеме (сауда 
айналымында ірі ұйымдар күнібұрын əзірлеп, контр-
агентке қол қою үшін ұсы на тын үлгі шарт)

формуляр для пере дачи 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 мағ лұм да-
ма сының формуляры

формуляр открытия счета - шот ашу формуляры
формуляр статистический - статистикалық формуляр
формуляр чека - чек формуляры
формулярное право - формулярлық құқық
формы регулирования межбюджетных отношений - 
бюджет аралық қатынастарды реттеу нысандары

форсированные сбережения - жеделдетілген үнем, 
жеделдетілген жинақ ақша (заңмен не ке лі сім шарт-
тық, нарықтық ережелермен ынталандырылатын 
жинақ ақша)

форсированный курс - жеделдетілген бағам (айыр  бас-
та лымдылықтың күшін жою туралы мемлекеттік 
шешім)
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форс-мажор - форс-мажор, төтенше оқиға (ала пат 
күш мəн-жайлары; шарт та рап та ры ның мін дет-
те ме лер ді орындауын мүмкін ет пей тін оқиғалардың 
басталуына байланысты оларды орындау мерзімін 
ұзарту немесе одан толық босату көзделетін шарт 
ережесі)

форс-мажорная оговорка - форс-мажор ескертпесі
форс-мажорные обстоятельства - форс-мажор мəн-
жайлары

Форт-Нокс - Форт-Нокс (АҚШ армиясының базасы, 
оған арнап американ үкіметі алтын құймалар мен 
елдің алтын қорының көп бөлігін сақтайды)

ФОРТРАН - ФОРТРАН (ағылшынның “формулалар 
трансляциясының жүйесі” деген атауының қыс қар-
тыл ған түрі: не гі зі нен компьютерлік бағдарлама лық 
ма те ма ти ка лық формулаларды тұлғалау үшін пай-
даланылатын бағдарламалау тілі)

форум - форум, алқалы жиын
форум международный - халықаралық форум
форум экономический - экономикалық форум
форфейтер - форфейтер (форфейтинг нысанында 
несиелендіру кезінде вексельді не тұтас вексельдер 
пакетін сатып алушы)

форфейтинг - форфейтинг (сыртқы эко но ми ка лық 
операцияларды, экспортты не сие лен ді ру) 

форфейтирование - форфейтингілеу (век сель дер ді, 
сауда мəмілесі бойынша өзге де бо рыш қор лық та-
лаптарды сыртқы сатып алу жолымен экспортты 
несиелендіру)

форфетирование - форфетирлеу (банктің немесе 
қар жы компаниясының экспортты не сие лен діру 
нысаны)

ФОССТИС (“формирование спроса и стимулирова-
ние сбыта”) - ФОССТИС (“сұ ра ныс ты қа лып тас-
ты ру жəне өткізімді ынталандыру” деген орысша 
тұрақты сөз тір ке сінің қысқартылған атауы, мар-
кетинг ша ра ларының жиынтығын жəне оның қыз-
ме тін білдіреді)

фотохронометраж - фотохронометраж (жұ мыс уақы-
тын, жабдықтың жұмысын, өн ді ріс тік үдерісті 
олардың ұтымдылығын анық тау жəне осы негізде 
өндірістің оң тай лы шарттарын жобалау жəне 
жан-жақ ты негізделген нормаларды белгілеу мақ-
са тын да оларды кешенді түрде зерделеу; жұ мыс 
күнінің фотосуретін хронометражбен ұштастыра 
отырып жүргізілетін құ рам дас ты рыл ған қадағалау 
əдісі)

ФРА - ФРА (банк пен фирма арасындағы бел гі лі бір 
кезең бойына белгілі бір сомаға қа ты сы бойынша па-
йыз дық мөлшерлемеге ке піл дік беретін келі сім шарт)

фракционная акция - фракциялық акция (то лық емес 
акция)

фракционное право - фракциялық құқық (ак цио нер дің 
фирма капиталын ұлғайту нə ти же сін де шы ға ры ла-
тын жаңа акцияларға жа зы луға ішінара құқығы)

фракция - фракция, жік; жіктеу бөліктеу (ак цио нерлік 
капиталды өзгертпей, бір акцияны атаулы құны 
кішігірім бірнеше бөліктерге жіктеу)

франк - франк (Бельгия, Бенин, Бурунди, Камерун, 
Орталық Африка, Чад, Комор аралдары, Кон го 
Браззавиль, Дагомея, Джибути, Фран ция, Француз 
Сомалиі, Габон, Гваде лупа, Кот-д’Ивуар, Лихтен-
штейн, Люк сембург, Мадагаскар, Малагасия арал-
дары, Мали, Мартиника, Монако, Жаңа Каледония, 
Нигер, Океания, Реюньон аралы, Руанда, Сенегал, 
Швейцария, Таити, Того жəне Буркин-Фасо мем ле ке-
ті нің ақша бірлігі)

франк африканского финансового общества - афри-
кан қаржы қоғамының франкі

франк Африканского финан сового сообщества - Аф-
рика қаржы қоғамдастығының франкі

франк бельгийский - Бельгия франкі (Бель гия ның 
ақша өлшемі, 100 сантимге тең)

франк Бурунди (бурундийский) - Бурунди франкі 
(Бурундидің ақша өлшемі, 100 сантимге тең)

франк гвинейский - Гвинея франкі (Гвинеяның ақша 
өлшемі, 100 кауриге тең)

франк джибутийский - Джибути франкі (Джи бу ти дің 
ақша өлшемі, 100 сантимге тең)

франк золотой - алтын франк
франк КФА - КФА франкі (Бенин, Буркин-Фасо, Га-
бан, Камерун, Конго, Кот-Д‘Ивуар, Мали, Нигерия, 
Жаңа Каледония, Полинезия, Сенегал, Того, Орталық 
Африка Республикасы, Чад, Уоллис пен Футун 
аралдарының ақша өлшемі, 100 сантимге тең)

франк КФП - КФП франкі (Франция теңіздің арғы 
бетіндегі елдер үшін шығаратын ақша өлшемі)

франк малагасийский - Малагасия франкі 
(Мадагаскардың ақша өлшемі,100 сантимге тең)

франк новогебридский - Жаңа Гебрид франкі 
(Вануатудың ақша өлшемі, 100 центке тең)

франк Пуанкаре - Пуанкаре франкі
франк руандский - Руанда франкі (Руанданың ақша 
өлшемі, 100 сантимге тең)

франк тихоокеанских владе ний Франции - Франция-
ның Тынық мұхиты иеліктерінің франкі

франк тихоокеанских территорий Франции - 
Франция ның Тынық мұхиты аумақтарының франкі

франк французский - француз франкі (Андорра, Гва-
делупа, Мартиника, Монако, Сен-Пьер мен Микелон, 
Реюньон, Франция, Француз Гвинеясының ақша 
өлшемі, 100 сантимге тең)

франк швейцарский - Швейцария франкі (Лихтен-
штейн, Швейцарияның ақша өлше мі, 100 сантимге 
тең)

франкирование - франкирлеу (тауарды салып жібер-
гені үшін алдын ала төлеу)

франкирование письма - хатты франкирлеу (жө нел-
тіл ген хат үшін почта ақысын кү ні бұ рын төлеу)

франкированный доход на инвестиции - инвес ти ция-
лар ға шаққандағы франкирленген табыс, ин вес ти-
ция ға шаққандағы алдын ала алынған табыс

франкировать - франкирлеу (почта арқылы жі бе ріл-
ген хаттың, тауардың, т.б. жө нел тім дердің ақы-
сын күнібұрын төлеу)
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франкиссия - франкиссия (бөлшек сауданы мейрам-
ханаларды ұйымдастыруға жəне қаржыландыруға 
бағытталған кооперация туралы келісім)

франко-комиссия - франко-комиссия (“ко мис сия лық 
сыйақыдан бос”деген мағынаны білдіретін сауда 
құқығы термині

франкфуртский золотой фиксинг - франк фурт тық 
алтын фиксинг (неміс маркасының əдет тегі банк 
аралық валюталық на рық ре тін де Франкфурт бир-
жасында бел гі лен ген ресми бағамы)

франт оффис- франт оффис (банктің опе ра ция лық 
құжырада валюталық, айырбас операциялары мен 
басқа да сыртқы эко но ми ка лық қызмет көрсету опе-
рацияларын жүзеге асыратын айырбас бекеті)

Французский банк внешней торговли - Француз 
сыртқы сауда банкі 

французский франк - француз франкі
франчайзер - франчайзер (өзінің атын‚ құ қы ғын сауда 
таңбасын басқа фирманың пайдалануына мүмкіндік 
берген меншік иесі)

франчайзинг - франчайзинг (ұсақ жəне ірі кə сіп кер-
лік тің аралас нысаны)

франшиза - франшиза (1. кəсіпорын қыз ме ті негізге 
алынатын жəне ныспыны, ло го тип ті, ойдағыдай 
жұмыс істеп тұрған ком па ния ның басқа да тех-
нологиясын пайдалану құ қы ғы көзделген лицен-
зия; 2. белгілі бір мөл шер ден аспайтын залалды 
өтеу ден сақ тан ды ру шы ны босату)

франшиза банковская - банк франшизасы (ақшалай 
қаражатты тарту мөлшерлемесі мен оның на рық-
та ғы баламалы құны ара сын да ғы сəйкессіздік сал-
дарынан банк тең ге рі мі нің пассив жағында пайда 
болатын оң айырма)

франшиза безусловная - шарт қойылмайтын фран-
шиза

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 (франшизаны / франчайзды са-
тып алушы адам немесе ұйым)

франшизный налог - франшизалық салық (корпора-
циядан алынатын кемімелі мем ле кет тік салық)

франшизор - франшизор (франшизи, қыз мет ті жүзе-
ге асыру құқығын сатушы тұлға не ұйым)

фраудулентная альтерация ценной бумаги - бағалы 
қағазды фраудуленттік өзгерту (жал ған ақша бел гі-
лерін, бағалы қағаздар, мəнеттер, акциялар жасау)

фрахт - фрахт (1. су жолы кірепұлы; 2. кемемен та-
сылатын жүк; 3. кеме тасымалы, тасымал, 4. кеме 
тасымалы ақысы, кеме жалдау ақысы, тасымалақы, 
кірепұл)

фрахтовый счет - кеме тасымалы шоты, кі ре пұл шоты

фредди мак - фредди мак (Федералдық тұр ғын үй 
ипотекалық құрылыс кредиті корпорациясы; АҚШ-
та ипотекамен қам сыз дан ды рыл ған, 25000 дол-
лар лық ең төменгі құнмен шығарылатын бағалы 
қағаздар) 

фригольд - фригольд (жылжымайтын мүлік менші гі-
не сөзсіз құқық)

фригольд земельный - жер фригольді
фрикционная безработица - уақытша жұ мыс сыз дық 

(адамның бір жұмыс орнынан кетіп, екінші жұмыс 
орнына орналасуына дейінгі уақыт аралығындағы 
жағдайы)

фри-райдер / фрирайдер - фри-райдер / фрирайдер 
(биржаның жат пиғылды тап сы рыс кері, атап айт-
қанда, мəміленің ақы сын дереу төлеу практикасын, 
шартта бел гі лен ген мерзімнен бұрын төлеуді пай-
даланушы, соның есебінен биржа ережелерін ора ғы-
тып өтіп пайда алушы биржа клиенті)

фрирайдинг - фрирайдинг (1. кепілдік беруші син ди-
кат тың мүшелері бағалы қағаздардың жаңа шы-
ға ры лы мын ұстап қалып, кейін не ғұр лым жоғары 
ба ға мен сатуға тыйым салуы; 2. делдал клиенттің 
ба ға лы қағазды ақша салмастан сатып алып, жедел 
түр де сатуы)

фритредерство - фритредерлік (экономикалық тео рия 
мен өнеркəсіптік кəсіпкерлік сая са тын да ғы сауда 
еркіндігі мен мемлекеттің жеке кəсіпкерлік қыз мет-
ке араласпауын талап ететін ағым)

фронтинг - фронтинг (компания сақтандыру полисін 
тіркегенімен тəуекелді басқа сақ тан ды рушыға та-
быстайтын операция)

фронт-офис - фронт-офис, офис-майдан (1. қызмет ші-
ле рі табыс əкелетін опе ра ция лар ға тікелей қа тыс-
пай тын банктің немесе басқа қаржы-несие ме ке ме-
ле рі нің бө лім деріндегі ішкі интерпейсті сипаттау 
үшін қолданылатын термин; 2. банктің опе ра ция лық 
құжыраларда валюталық, айырбас жəне сырт қы 
экономикалық қыз  мет көрсету жөніндегі бас қа опе-
рацияларды жүзеге асыратын айырбас тау орны; 
3. ком па ния ның клиентпен тікелей өзара іс-қимылға 
тү се тін, клиент жасаған опе ра ция лар дың жур-
нал дық (тіркелімдік) есе бін жүр гізетін ұйым дық-
штаттық бөлімшесі) 

фузия - фузия (екі немесе бірнеше акционерлік қоғам-
дар дың қосылуы)

фундамент экономики - экономиканың негізі, эко но-
ми ка ның іргетасы

фундаменталист - фундаменталист (банктің немесе 
делдалдық компанияның нарық жағ дая ты на талдау 
жасауға маманданған қызметкері)

фундаментальное нарушение равновесия - тепе-
теңдіктің түбегейлі бұзылуы

фундаментальное нарушение равновесия валютных 
курсов - валюта бағамы тепе-теңдігінің түбегейлі 
бұзылуы

фундаментальный анализ - түбегейлі талдау, іргелі 
талдам (теңгерімдерді, жылдық есептемелерді, 
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биржадағы жағдайды жəне түрлі салалардағы даму 
келешегін макроэкономикалық тұрғыда зерделеу)

фундаментальный анализ конъюнктуры - жағ даят-
ты 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 (қысқа мерзімді қа рыз ды 
ұзақ мерзімді қарызбен ауыстыру үдерісі)

фундированная сумма - тиянақталған сома
фундированные займы - тиянақталған қа рыз хаттар
фундиро ванный - тиянақталған
фундированный государственный долг - тиянақты 
мемлекеттік борыш

фундированный долг - тиянақты борыш
фундированный доход - тиянақты табыс (тұрақты 
көздерден, мыс., жылжымайтын мүлікті, облига-
ция ларды иеленуден алынатын еңбексіз табыс)

фундированный заем - тиянақты қарыз
функции банков - банктердің атқарымы
функции денег - ақша атқарымы
функции должностные - лауазымдық мін дет тер
функции исполнительные - атқарушылық міндеттер
функции маркетинга - маркетинг атқарымдары
функции налогов - салық атқарымдары, са лық 
бернелері

функции управления - басқару атқарымы, бас қару 
бернелері

функции участника финансо вого рынка - қаржы 
нарығына қатысушының атқарымы

функции цен - баға атқарымы, баға бернелері
функции экспорта и импорта - экспорт пен импорт 
атқарымы, экспорт пен импорт бер нелері

функциональная бюджетная классификация - бюд-
жет тің атқарымдық сыныптамасы

функциональная классификация расходов бюджета 
- бюджет шығысының атқарымдық сыныптамасы 

функциональная организационная структура - ат қа-
рым дық ұйымдастыру құрылымы (жо ға ры дең гей де-
гі басшылықтың бас қа руы мен бө лім ше лер дің дербес 
жұмыс істеуі)

функциональная организация маркетинга - мар ке-
тин гіні атқарымдық тұрғыдан ұйымдастыру

функциональная подчиненность - атқарым дық ба ғы-
ныш тылық

функциональная система управления - бас қа ру дың 
атқарымдық жүйесі

функциональная скидка с цены - бағадан атқарым-
дық шегерім

функциональная структура - атқарымдық құрылым
функциональная структура управления - басқару-
дың атқарымдық құрылымы

функциональная теория денег - ақшаның бернелік 
теориясы

функциональная ценовая скидка - ат қа рым дық баға 
шегерімі, бернелік баға шегерімі

функциональное распределение дохода - табыстың 
атқарымдық үлестірімі

функциональное распределение национального до-
хода - ұлттық табысты атқарымдық үлестіру

функциональное управление - атқарымдық басқару
функциональное финансирование - атқа рым дық 
қаржыландыру

функционально-рыночная организация маркетин-
га - маркетингіні атқарымдық-на рық тық тұрғыдан 
ұйымдастыру

функционально-стоимостный анализ - бер не лік-
құндық талдау, атқарымдық-құндық талдау

функциональный анализ - атқарымдық талдау
функциональный бухгалтерский учет - ат қа рымдық 
бухгалтерлік есеп

функциональный стоимостный анализ - ат қа рымдық 
құндық талдау

функциональный тип структуры управления - бас-
қа ру құрылымының атқарымдық тұрпаты

функционирование - жұмыс істеу
функционирование экономики - эко но ми ка ның жұ-
мыс істеуі 

функционирование экономической системы - эконо-
ми калық жүйенің жұмыс істеуі

функционировать с разрешения властей штата - 
штат өкімет орындарының рұқсат етуімен жұмыс 
істеу (банк туралы)

функционирующий капитал - жұмыс істеп тұрған 
капитал

функция - функция, атқарым, уəзипа, берне, қызмет, 
міндет, мақсат (1. қайсыбір құ бы лыс тың белгілі бір 
шамаға, аргументке тə уел ді лі гі; 2. бір нəрсенің рөлі, 
мақсаты; 3. мін дет ті лік, харекет, қызмет аясы, 
өрісі; 4. бірі екіншісіне тəуелді болатын екі ауыспа-
лы арасындағы қатынас сипаты, мыс., табыстың 
бернесі - тұтыну)

функция агента - агенттің міндеті, агенттің атқарымы
функция административная - əкімшілік берне, əкім-
ші лік міндет, əкімшілік атқарым

функция аналитическая - талдау міндеті, талдау 
атқарымы

функция аппарата - аппараттың атқарымы, аппа рат-
тың бернесі

функция арбитра - төрешінің атқарымы
функция бихевиористская - бихевиористік берне 

(тұлғаның немесе фирманың эко но ми ка лық мінез-
құлқын сипаттайтын ат қа рым)

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
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функция денег - ақша атқарымы, ақша бернесі
функция денег “мера стоимости” - ақшаның “құн 
өлшемі” атқарымы

функция денег “мировые деньги” - ақшаның “дүние 
жүзілік ақша” атқарымы

функция денег “создание сбережений” - ақшаның 
“жинақ ақша жасау” атқарымы

функция денег “средство обращения” - ақшаның 
“айналыс құралы” атқарымы

функция денег “средство платежа” - ақшаның “төлем 
құралы” атқарымы

функция депозитарная - депозитарлық атқарым
функция доверительного управ ления - сенімгер лік-
пен басқару атқарымы

функция занятости - жұмыспен қамту атқарымы
функция затраты усилий - күш-жігер жұмсау атқа-
рымы

функция защитной службы - қорғаныш қыз ме тінің 
міндеті

функция издержек - жұмсалған шығын ат қа рымы
функция инвестиционная - инвестициялық ат қарым
функция индивидуальных предпочтений - жеке-дара 
артықшылықтар атқарымы

функция капитала - капитал атқарымы
функция коммуникационная - коммуника ция лық 
атқарым

функция коэффициента полезного действия - пайда-
лы əсер коэффициентінің атқарымы

функция маркетинговая - маркетингілік ат қарым 
функция меры стоимости - құн өлшемі ат қа рымы, 
құн өлшемі бернесі

функция “мировые деньги” - “əлемдік ақша” атқа-
рымы

функция налога - салық атқарымы
функция национального фонда Республики Казах-
стан - Қазақстан Республикасы Ұлт тық қорының 
атқа рымы

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 (тұ   ты  ну  ға 
пайдаланылатын табыстың үлесі)

функция потреб ности в кредите - кредитті қажетсіну 
атқарымы

функция предложения кредита в форме ссуд - несие 
нысанында кредит беру атқарымы

функция предложения - ұсыныс атқарымы
функция предпочтения - артықшылық атқарымы
функция предпринимательская - кəсіпкерлік 
атқарым

функция прибыли - пайда атқарымы

функция привлечения вкла дов - салымдарды тарту 
атқарымы

функция приема депозитов - депозиттерді қабылдау 
атқарымы

функция производственная - өндірістік берне, өнді-
ріс тік 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 ат қа ры мы‚ 
нарық бернесі

функция рыночная - нарықтық қызмет‚ на рық тық 
атқарым‚ нарықтық берне

функция рыночного предложения - на рық тық ұсы-
ныс атқарымы

функция рыночного спроса - нарықтық сұ ра ныс 
атқарымы 

функция сбережений - жинақ ақша атқарымы
функция сбыта - өткізім атқарымы
функция социальная - əлеуметтік атқарым 
функция спроса - сұраныс атқарымы
функция спроса на кредит - кредитке сұ ра ныс 
атқарымы 

функция “средство обращения” - “айналыс қа ра жа-
ты” атқарымы, “айналыс құралы” атқарымы

функция “средство платежа” - “төлем қа ра жа ты” 
атқарымы, “төлем құралы” атқарымы

функция трансфер-агентов - трансфер-агенттер 
атқарымы

функция трастовые - сенімгерлік атқарымы
функция убытков - залал бернесі
функция финансового агента - қаржы аген ті нің 
атқарымы

функция фискальная - қазыналық атқарым
функция целевая - мақсатты берне, мақсатты атқарым
функция цены - баға атқарымы
функция штрафная - айыппұл атқарымы
функция экологического ущерба - эко ло гия лық нұқ-
сан атқарымы

функция эффективности - тиімділік атқарымы
фунт - фунт (1. салмақ өлшемі, 1 фунт = 0,40951241 
кг = 1/40 пуд = 32 лот = 96 мысқал = 9216 үлес; 
2. бірқатар елдердің ақша өлшемі)

фунт - фунт (Египеттің, Ирландияның жəне басқа 
бірқатар елдердің ақша бірлігі)

фунт (фунт стерлингов) - фунт (стерлинг фунт) 
(Ұлыбританияның ақша өлшемі, сондай-ақ Кипр, 
Египет, Гибралтар, Ирландия, Мальта, Судан жəне 
Сирияның да валютасы)

фунт гибралтарский - Гибралтар фунты (Гиб рал тар-
дың ақша өлшемі, 100 пенске тең)

фунт египетский - Египет фунты (Египеттің ақша 
өлшемі, 100 пиастрға немесе 1000 мильемге тең)
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фунт ирландский - ирланд фунты (Ирлан дия ның ақша 
өлшемі, 100 пенске тең)

фунт кипрский - Кипр фунты (Кипрдің ақша өлшемі, 
1000 мильге тең)

фунт ливанский - Ливан фунты (Ливанның ақша 
өлшемі, 100 пиастрға тең) 

фунт сирийский - Сирия фунты (Сирияның ақша 
өлшемі, 100 пиастрға тең)

фунт стерлингов - стерлинг фунты (Ұлы бри та ния, 
Əулие Елена аралы, Фолкленд аралдарының ақша 
өлшемі, 100 пенске тең)

фунт стерлингов в сдел ках на срок - мерзімдік 
мəмілелердегі стерлинг фунт

фунт суданский - Судан фунты (Суданның ақша 
өлшемі, 100 пиастрға немесе 1000 миллемге тең)

фурор - фурор, даңғаза табыс
футси - футси (“Fіnansіal Tіmes” газеті жа рия лай-
тын, Ұлыбританияның аса ірі 100 ашық акционерлік 
компаниясы ак ция ла ры ның орташа бағасындағы 
өзгерістерді көр се те тін, кең қолданылатын қор 
индексінің ел аузындағы атауы)

фынь - фынь (Қытай Халық Республикасының ұсақ 
шақасы, 1/100 юаньға немесе 1/10 цзяо ға тең)

фьючерная операция - фьючерлік операция (мерзімді 
коммерциялық жəне қаржылық операция)

фьючерная сделка - фьючерлік мəміле (бир жа лық не 
өзгедей коммерциялық мəміле)

фьючерс - фьючерс (1. биржада жасасылатын са-
тып алу-сату жөніндегі мерзімдік мə мі ле; 2. та-
уар ды бірсыпыра мөлшерде қол да ныс та ғы бағамен 
келешектегі бел гі лен ген күнге дейін жеткізу жө нін-
де гі мер зім дік шарт)

фьючерс “процентный” - “пайыздық” фьючерс
фьючерс валютный - валюталық фьючерс (нақты 
валютаның стандарттық мөлшерін келешекте 
шарт жасасылған кездегі бел гі лен ген бағам бо-
йынша сату немесе сатып алу туралы келісім, 
міндеттеме) 

фьючерс индексный - индекстік фьючерс
фьючерс товарный - тауар фьючерсі
фьючерс финансовый - қаржы фьючерсі (қаржы ак-
тив терін, мыс., облигацияларды келешекте белгілі 
бір күні сатып алу туралы келісім)

фьючерская позиция / фьючерсная позиция - 
фьючерстік жайғасым, фьючерстік айқындама

фьючерский / фьючерсный - фьючерстік
фьючерский / фьючерсный контракт - фью черс-
тік өзара шарт, фьючерстік келісімшарт (биржада 
келешекте белгіленген уақыт сəтінде белгіленген 
бағамен белгілі бір мөлшерде тауарлар жеткізуге, 
сатуға немесе сатып алуға жасасылатын келісім-
шарт) 

фьючерский рынок / фьючерсный рынок - фьючерс-
тік нарық 

фьючерсная биржа - фьючерстік биржа
фьючерсная операция - фьючерстік операция 

(стратегиялық тауарлар мен қаржы активтерін 

күні бұрын келісілген бағамен сатып алу жəне сату 
мерзімін қайсыбір уақытқа шегеру) 

фьючерсная позиция - фьючерстік жайғасым
фьючерсная позиция максимально разрешенная - 
барынша рұқсат етілген фьючерстік жайғасым

фьючерсная сделка - фьючерстік мəміле (биржалық 
не өзгедей коммерциялық мəміле)

фьючерсная цена - фьючерстік баға
фьючерсные контракты - фьючерстік келісімшарттар
фьючерсные контракты с наиболее давними сро-
ками - мерзімі неғұрлым ескірген фьючерстік 
келісімшарттар

фьючерсные контракты с наиболее дальними сро-
ками - мерзімі неғұрлым алыс фьючерстік ке лі сім-
шарттар

фьючерсные контракты с наибольшими сроками 
- мерзімі неғұрлым көбірек фьючерстік келісім-
шарттар

фьючерсные сделки на обыкновенные акции - 
кəдуілгі акцияларға арналған фьючерстік мəмілелер

фьючерсный валют ный контракт - фьючерс тік ва-
люта келісімшарты

фьючерсный индексный контракт - фью черс  тік 
индекстік келісімшарт 

фьючерсный контакт - фьючерстік байланыс
фьючерсный контракт “Красного креста” - 
фьючерстік “Қызыл крест” келісімшарты

фьючерсный контракт “Красного полумесяца” - 
фьючерстік “Қызыл жарты ай” ке лі сім шарты

фьючерсный контракт на долгосрочные государ-
ственные облигации - ұзақ мерзімді мем лекеттік 
облигацияларға жасалатын фьючерстік келісімшарт

фьючерсный контракт на основе фондовых индек-
сов - қор индекстері негізінде жасалатын фьючерстік 
келісімшарт

фьючерсный контракт с истекающим сроком - 
мерзімі өтетін фьючерстік келісімшарт

фьючерсный контракт с наибольшим сроком - 
мерзімі неғұрлым көбірек фьючерстік келісімшарт

фьючерсный контракт с поставкой в месяце, от-
стоящем более чем на один год от даты заклю-
чения сделки - мəміле жасалған күн нен бастап бір 
жылдан астам мерзімге қор ғалатын айда жеткізілетін 
фьючерстік келісімшарт

фьючерсный рынок - фьючерстік нарық (1. бел гі лі бір 
тауардың немесе құндылық түрінің на ры ғы, онда 
фьючерстік ке лі сім шарт тар мен сауда жасалады; 
2. нақ ты тауар нарығына қа ра ма-қарсы түр де 
фью черс тік сауданы біл діру үшін қол да ны ла тын 
термин)

фэктор - фэктор (сауда фирмасының тапсыруымен са-
тып алушыдан борышты өндіріп алушы сенімді өкіл, 
агент, делдал)

фэкторинг - фэкторинг (делдалдық сауда фир ма сы-
ның өз тапсырыскеріне ұзақ мерзімді келісімшарт 
негізінде қызмет көрсетуі) 
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 хайринг - хайринг (1. орта мерзімді жал гер лік шарт; 

2. экспортты орта мерзімге несиелендіру шарты)
хакер - хакер (маманданған компьютерлік бұзақы, 
қаскөй)

халал - халал (Сауд Арабиясының ұсақ шақасы, ұсақ 
риял)

халатность - салдыр-салақтық, нем құ рай ды лық 
(мүдделерді сақтауға міндеттіліктің бұзылуы; 
мүдделері сақталуға тиіс тұл ға ға зиян келтіретін 
азаматтық құқық бұзушылық; біреудің мүдделерін 
сақтау жəне қорғау жөніндегі өз міндеттеріне 
ұқыпсыз қарайтын адамға не компанияға қатысты 
айтылатын заңи термин)

халатность должностная - лауазымдық немқұрай-
дылық

халатность преступная - қылмысты нем құ рай дылық
халатный - немқұрайды, салдыр-салақ
халява - оңай олжа (ауырдың асты жеңілдің үстімен 
жүріп табылған тегін олжа)

ханди - ханди (коммерциялық вексельге ұқсас қаржы 
құралы)

хао - хао (Вьетнамның ұсақ шақасы, 10 суға тең)
характер данных - деректер сипаты
характер колебаний валютного курса - валюта баға-
мының 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
характеризующийся высокой ликвидностью - жоға-
ры өтімділігімен сипатталатын

характеристика дивидендов - дивидендтердің сипат-
тамасы

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 сипатта-
масы

характеристика рынка - нарықтың сипаты
характеристика с места работы - жұмыс орнынан 
мінездеме

характеристика служебная - қызметтік мінез деме

характеристика социального положения - əлеуметтік 
жағдайдың сипаттамасы

характеристика социально-экономического положе-
ния - əлеуметтік-экономикалық жағдайдың сипатта-
масы

характеристика техническая - техникалық сипаттама
характеристика технологическая - техноло гиялық 
сипаттама

характеристика финансового положения - қаржы 
жағдайының сипаттамасы

характеристика экономическая - экономи калық си-
паттама

характеристика экономического положения - эконо-
микалық жағдайдың сипаттамасы

харизма - харизма (басшының бедел-ықпалы, үйірім-
паздығы)

харизматический лидер - харизмалық көс бас шы, 
үйірімпаз жетекші (өзінің дара үйі рім паз ды ғымен 
қыз мет керлерді алға қо йыл ған міндеттерді орын-
дау ға жұ мыл ды ра алатын адам)

хартия - хартия (əлеуметтік таптар мен топ тардың 
талаптары көрсетілген бір қа тар құ жаттардың 
атауы)

хартия об экономическом сотрудничестве - эко но ми-
калық ынтымақтастық туралы хартия

хартия социального развития - əлеуметтік даму хар-
тиясы (Еуропа Одағына мүше ел дер  дің заң на ма сын-
да экономикалық мə се ле лер мен қа тар əлеу мет тік 
мəселелерді бір ізге түсіруге ба ғыт тал ған шаралар 
кешені)

хвост - құйрық (жаргон сөз; бағалы қағаз бағасын 
белгілеуде ондық белгіден кейінгі цифрмен таңбалау; 
2. жаңадан шығарылған бағалы қағаздар бағамы 
мен қазынашылық аукциондарындағы төменгі қо лай-
лы бағам арасындағы айырма)

“хвост” или “маленькое число” - “құйрық” немесе 
“кіші сан” (бағалы қағаздар бағамын белгілеуде 
үтір ден кейін қойылған цифр таң басы)

хеви-акция - хеви-акция, ауыр акция (құны осы сəтте 
тым жоғары акция)

хедж - хедж (1. бағаның қолайсыз өзгеруі қа те рі нен 
сақтандыру; 2. бағаның құлдырауынан сақ тан ды ру 
үшін жасалған мерзімдік мəміле)

хедж встречный - ыңғайласпа хедж 
хедж длинный - ұзақ хедж
хедж короткий - қысқа хедж
хедж обязательства - міндеттеме хеджі
хеджевый - хедж, хедждік
хеджевый коэффициент - хедж коэффициенті (фью-
черс тік жəне нақты жайғасымдар ара сындағы оң-
тай лы хеджерлеуді қам та ма сыз ететін арасалмақ)

хеджевый фонд - хедж қоры
хеджер - хеджер (фьючерстік биржада хед жер леу ді 
жүзеге асырушы кез келген кəсіп орын, банк, фермер)
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хеджер коммерческий - коммерциялық хеджер
хеджирование - хеджерлеу, сақтандыру (1. пайданы 
немесе бағаны сақтандыру үшін жасалған мерзімдік 
мəміле; 2. акция ларды немесе бағасы өсуіне қарай 
құны кө те рі лу ге тиіс басқа да активтерді сатып 
алу жолымен өз капиталын инфляциялық сіл кі ніс-
тер ден қорғау; 3. əлемдік практикада қол да ны латын 
термин: кредит шарттары не гі зінде іске асырыла-
тын валюталық айырбас операциясы)

хеджирование активов - активтерді хеджерлеу
хеджирование валютного кур са - валюта бағамын 
хеджерлеу

хеджирование длинное - ұзақ хеджерлеу (1. фью-
черс тік міндеттемелерді орындау құнының өсуі нен 
қорғану үшін сатып алын ған фьючерстік ке лі сім-
шарт; 2. па йыз дық нормалардың төмендеуіне үміт 
артып сұ ра ныс бойынша сатып алынған фью черс-
тік ке лі сімшарт не опцион)

хеджирование инвестиций - инвестицияларды хед-
жерлеу 

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 про центной ставки - пайыз дық мөл-
шер лемені хеджерлеу

хеджирование с помощью возобновляемой срочной 
операции - жаңартылатын мерзімді операцияның 
көмегімен хеджерлеу

хеджирование экспортных и импортных операций 
- экспорттық жəне импорттық опе ра цияларды хед-
жерлеу 

хеджировать - хеджерлеу
хедж-фонд - хедж-қор (нақты фирмалардың бағалы 
қағаздарын сатып алушы, сатушы инвестициялық 
компания)

хелибор - хелибор (Хельсинкидің ақша на ры ғын да ғы 
ұсыныстың банк аралық мөлшерлемесі)

хиба - хиба (ислам құқығында: ерікті сыйлық, қайсы 
бір затты басқа біреудің меншігіне өтеусіз беру. 
Оның шарты иджаб (затты сыйлыққа беру туралы 
өтініш) жəне қабыл (сыйлықты қабылдау туралы 
өтініш) болып табылады)

“Хинки-Динки” - “Хинки-Динки” (Бірінші фе де-
рал дық несие-жинақ қауымдастығы терминалдық 
дү кен де рі мен жабдықталған Динкольн, Небраск қа-
ла ла рын дағы қа уым дас тық клиенттерінің ақшаны 
депозитке орналастыруына жəне оны тікелей ма-
газинде шоттан алуына мүмкіндік беретін алып дү-
кендер торабының атауы)

хитрость - қулық, айлакерлік (сатып алуға өті нім 
берген тұлғаның муниципалдық облигация бойынша 
аукционды ұтып алуға деген үмітпен эмитенттің 
па йыз дық таза шығынын төмендету үшін му ни ци-

пал дық облигациялық қарыздың мерзімдік табысы 
жо ға ры арнаулы купонын пайдалану тəсілі)

хищение облигаций - облигацияларды ұрлау
хлебная биржа - астық биржасы
хлебная биржа Миннеаполиса - Миннеаполис астық 
биржасы (АҚШ)

хлопковая биржа - мақта биржасы
Хлопковая биржа Ливерпуля - Ливерпуль мақта бир-
жасы

Хлопковая биржа Нью-Йорка - Нью-Йорк мақта бир-
жасы

ход - барыс, іс-əрекет
ход выполнения - орындалу барысы
ход выполнения заказа - тапсырыстың орындалу ба-
рысы

ход выполнения контракта - келісімшарттың орын-
далу барысы

ход выполнения программы - бағдарламаның орын-
далу барысы

ход выполнения проекта - жобаның орындалу 
барысы

ход выполнения работ - жұмыстардың орындалу ба-
рысы

ход экономического цикла - экономикалық кезең ба-
рысы

ходатайство - өтініш жасау, іздену, қолдау, қузау
ходатайство о возврате денег, налогов и т. п. - ақша-
ны, салықтарды, т. б. қайтару туралы өтініш 

ходатайство о возмещении убытков - залал дың ор-
нын толтыру туралы өтініш

ходатайство о выдаче патента - патент беру туралы 
өтініш

ходатайство о пересмотре решения - шешім ді қайта 
қарау туралы өтініш

ходатайство о платеже - төлем туралы өтініш
ходатайство о предоставлении концессии - концес-
сия 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 ту-
ралы өтініш

ходатайство об аннулировании - күшін жою туралы 
өтініш

ходатайство об отсрочке - кейінге қалдыру туралы 
өтініш

ходкий - өтімді
ходовой товар - өтімді тауар (нарықта жо ға ры сұра-
нымға ие, оңай өткізілетін тауар)

“ходьба наугад” - “қармалама жүріс” (ак ция лар дың 
бағасы, фьючерстік баға жүйесіз өз ге ре ді, оны өт-
кен дегі жағдаятқа, ста тис ти ка лық деректерге 
сүйеніп болжауға болмайды деген теория)

хождение - жүру, қолданылу (ақша туралы)
хождение валют - валюталардың қолданылуы
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хозрасчет (хозяйственный расчет) - шаруа шы лық 
есеп

хозрасчетная претензия - шаруашылық есеп кінəрат-
талабы

хозрасчетные отношения во внешнеэкономи-
ческой деятельности - сыртқы эко но ми ка-
лық қызметтегі шаруашылық есеп қа ты нас та ры 
(сыртқы экономикалық ая да ғы кə сіп орын дар дың, 
бірлестіктердің, ұйым дар дың нəтижелер мен шы-
ғын ды ақ ша лай түр де салыстырып, сал ғас ты ру ды 
көз дей тін шаруашылықты жүргізу əдісі)

хозрасчетный договор - шаруашылық есеп шарты
хозяин - қожайын, қожа (1. ие, иеленуші; 2. жекеше 
жалдаушы; 3. шаруашылық істі жүргізуші адам; 
4. толық билікті өкімгер)

хозяйственная ассоциация - шаруашылық 
қауымдастығы

хозяйственная деятельность - шаруашылық қызмет
хозяйственная единица - дербес шаруа шы лық, шаруа-
шылық бірлік

хозяйственная единица с самостоятельным балан-
сом - дербес теңгерімді шаруашылық бірлігі

хозяйственная разруха - шаруашылықтың күйреуі
хозяйственная самостоятельность - шаруа шы лық 
дербестік

хозяйственное право - шаруашылық құқық 
(азаматтық құқықтың да, қылмыстық құқықтың 
да тұрпатты экономикалық қа ты настар мен күн-
де лік ті шаруашылық қыз мет ті айқындайтын нор-
малары)

хозяйственное руководство - шаруашылықты басқару, 
шаруашылық басшылығы

хозяйственное товарищество - шаруашылық серік-
тестік

хозяйственность - шаруагерлік
хозяйственные задачи - шаруашылық мін дет тері
хозяйственный договор - шаруашылық шарт
хозяйственный доход - шаруашылық табысы
хозяйственный контроль - шаруашылық бақылауы
хозяйственный механизм - шаруашылық тетігі 

(шаруашылық қызметті басқарудың экономикалық, 
ұйымдық, құқықтық жəне басқа түрлерінің, 
əдістері мен құралдарының біріктірілген жүйесі)

хозяйственный оборот - шаруашылық айналымы
хозяйственный орган (хозорган) - шаруа шы лық ор-
ганы

хозяйственный план - шаруашылық жоспары
хозяйственный портфель - шаруашылық портфелі, 
шаруашылық қоржыны

хозяйственный расчет (хозрасчет) - ша руа шы лық 
есеп (шаруашылық қызметтің шы ғы ны мен нə ти-
же ле рін ақшалай нысанда өлшемдестіруге‚ шы ғыс-
тың орнын мен шік ті табыс есебінен толтыруға 
негізделген ша руашылықты жүргізу əдісі)

хозяйственный риск - шаруашылық тəуекелі 
(ақпараттың жеткіліксіздігі себепті бел гі сіз дік 
жағдайындағы коммерциялық, өн ді ріс тік қызмет, 

мұн дай жағдайда оң нəтижеге жетуге кепілдік бол-
майды)

хозяйственный учет - шаруашылық есебі
хозяйство - шаруашылық, қожалық (жағ дай ды жақ-
сар ту, күнкөріс құралдарын жасау, тіршілігін қам-
та ма сыз ету үшін пайдаланылатын табиғи жəне 
адам ның қызметі нə тижесінде өндірілген құрал-
жабдықтың жиынтығы)

хозяйство бухгалтерское - бухгалтерлік ша руа шылық 
хозяйство всемирное - дүниежүзілік ша руа шы лық
хозяйство денежное - ақшалай шаруашылық
хозяйство доходное - кірісті шаруашылық
хозяйство мировое - əлемдік шаруашылық
хозяйство многоотраслевое - көп салалы ша руа шы-
лық

хозяйство народное - халық шаруашылығы
хозяйство национальное - ұлттық шаруашылық
хозяйство рыночное - нарықтық шаруашылық
хозяйство сельское - ауыл шаруашылығы
хозяйство фермерское - фермерлік шаруашылық
хозяйствование - шаруашылықты жүргізу
хозяйствующий субъект - шаруашылық жүр гі зу ші 
субъект (өнеркəсіптік, ауыл ша руа шы лық, құрылыс, 
сауда, дайындау жəне бас қа қызмет түрлерімен 
айналысатын, бел гі лен ген тəртіппен тіркелген, 
жұ мыс тар ды жүргізуге, қызметтерді көрсетуге, 
өнім өт кі зу ге лицензиясы бар, осы қызметтен пайда 
түрінде табыс алатын заңи немесе жеке тұлға)

“хокейс” - “хокейс” (Үй иелерін несиелендіру жөніндегі 
корпорацияның облигациялары) 

холдинг - холдинг (1. үлкен корпорациялардың ортақ 
мүдделерінің сақталуына ак ция лар дың бақылау 
пакеті арқылы бірыңғай ба қы лау жасау жəне ди-
видендтер тү рін де пайда алу мақсатымен олардың 
ак ция ла ры ның бақылау пакетін сатып алу тү рін де гі 
кəсіпкерлік; 2. басқа бір тəуелсіз фир ма лар дың ак-
ция ларын ұстаушы фирмалар)

холдинг банковский - банк холдингі
холдинг-компания - холдинг-компания
холдинг-компания банковская - банктік холдинг-ком-
пания

холдинг-ком пания с одним банком - бір банкілі хол-
динг-компания 

холдинговая компания - холдингілік компания
холдинговая фирма - холдингілік фирма (басқа бір 
тəуелсіз фирмалардың акцияларын ұстаушы фир-
малар)

холодная вербовка - салқын қандылықпен тарту 
(жаргон сөз: маркетинг тəсілі, сату тəсімі, мұн да 
əлеуетті сатып алушыларға олар дың нақты қа-
жет ті лік терін алдын ала тү сін дір мей-ақ қызмет 
көр сетіле бастайды)

хорватский динар - Хорватия динары
хорошая доставка - жақсы жеткізіп беру (сер ти фи-
кат тың қажетті индоссаменті бар, барлық та лап-
тар ға сай келеді дегенді біл ді ре тін ба ға лы қағаздар 
индустриясының термині)
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“хорошая поставка” - “жақсы жеткізілім” (жаргон 
сөз; 1. жақсы ресімделген, мəміле шарттарына 
толық сай жеткізілген бағалы қағаздар; 2. сына-
масы жоғары асыл металдардың стандарттық 
құймасы)

хорошая цена - жақсы баға (жаргон сөз: нарықтағы 
бағалы қағаздардың сатушы мен сатып алушы ба ға-
сы ның арасындағы айырмасы болмашы ғана болып 
келетін бағамдық құны)

“хорошие” деньги - “тəуір” ақша (құны толымды 
ақша)

хосса - хосса (бағалы қағаздардың бағамын не та уар-
лар дың бағасын көтеруге ба ғыт тал ған биржалық 
алып-сатарлық)

хостинг-провайдер - хостинг-провайдер (ислам бан-
кин гін де: сервер қызметін көрсетуші)

хранение - сақтауға беру, аманаттау (1. аза мат-
тық құқықта: сақтау шарты негізінде не заңға 
байланысты туындайтын мін дет те ме; 2. несие 
мекемелеріне ақша, бағалы қағаз, басқа да құн ды-
лық тар ды сақтауға табыстау; 3. депозитарийге 
халықаралық шарттың түпнұсқасын, бекітілген 
грамоталарды, халықаралық шартқа қосылу ту-
ралы құжаттарды немесе одан бас тарту туралы 
құжаттарды сақтауға өткізу) 

хранение акций предприятий - кə сіп орын дар дың ак-
цияларын сақтау

хранение в банке - банкте сақтау 
хранение в большом массовом фай ле - үлкен жиын-
ды файлда сақтау

хранение в качестве залога - кепілзат ретінде сақтау
хранение в сейфе - сейфте сақтау
хранение данных - деректерді сақтау
хранение денег в банке - ақшаны банкте сақтау
хранение денежной наличности - қолма-қол ақшаны 
сақтау

хранение денежных средств - ақшалай қара жат ты 
сақтау

хранение документации - құжаттаманы сақтау
хранение документов - құжаттарды сақтау
хранение и отпуск аффинированных драгоценных 
металлов - тазартылған қымбат металдарды сақтау 
жəне босату

хранение имущественных ценностей - мү лік тік құн-
ды  лықтарды сақтау

хранение кратковременное - қысқа мерзімді сақтау
хранение лик видных средств - өтімді қа ра жат ты 
сақтау

хранение облигаций в сберегательных банках - об-
лигацияларды жинақ банктерінде сақтау

хранение определенных ценных бумаг клиента от-
дельно от других бумаг - клиенттің белгілі бір ба ға-
лы қағаздарын басқа қа ғаз дар дан бөлек сақтау

хранение ответственное - жауаптылықпен сақтау
хранение под таможенным контролем - кеден бақы-
ла уымен сақтау

хранение резервное - сақтық қорда сақтау

хранение сбережения в банке - жинақ ақ ша ны банкте 
сақтау

хранение свободных средств - бос қаражатты сақтау
хранение ценностей - құндылықтарды сақтау
хранение ценностей банком - банктің құн ды лық тарды 
сақтауы

хранение ценностей в банке - құн ды лық тар ды банкте 
сақтау

хранение ценностей в бан ковском сейфе - құн ды лық-
тар ды банк сейфінде сақтау

хранение ценностей в сейфе - сейфте сақтау
хранение ценностей кли ента в банке - клиенттің 
құндылықтарын банкте сақтау

хранение ценных бу маг - бағалы қағаздарды сақтау
хранение цен ных бумаг в сейфе - бағалы қа ғаз дарды 
сейфте сақтау

хранение чеков - чектерді сақтау
хранилище - сақтау орны, қойма
хранилище банка (банковское) - банктің сақ тау орны 

(банктің құндылықтарын сақтау үшін арнаулы 
жаб  дық талған орын)

хранилище вечерней кассы - кешкі кассаның сақтау 
орны

хранилище депозитное - депозиттік сақтау орны
хранилище депониро ванных ценностей - депозит-
телген құндылықтарды сақтау орны (банктегі)

хранилище депонированных ценностей в банке - де-
позиттелген құндылықтарды банк те сақтау орны

хранилище для денег - ақшаға арналған сақ тау орны
хранилище для зарубежных акций - шетел дік акция-
ларға арналған сақтау орны

хранилище дополнительное - қосымша сақ тау орны
хранилище ночного банка-депозитария - түнгі 
депозитарий-банктің сақтау орны

хранилище облигаций - облигацияларды сақтау орны
хранилище трастового департамента - се нім герлік 
департаментінің сақтау орны

хранилище ценностей и документов - құн ды лықтар 
мен құжаттарды сақтау орны

хранилище ценностей, переданных в трастовое 
управление - сенімгерлікпен басқаруға табысталған 
құндылықтарды сақтау орны

хранилище ценных бумаг - бағалы қағаз дар ды сақтау 
орны

хранитель - сақтаушы сенімгер тұлға (1. бі реу ді қор-
ғай тын, күзететін, бірдеңені сақ   тай  тын адам; 
2. кітапханаларда, мұ ра жай лар да, мұрағаттарда 
кейбір лауазымды тұл  ға  лар  дың атауы)

хранитель взаимного фонда - өзара көмек қо ры ның 
сақтаушысы

хранитель залога - кепілзатты сақтаушы
хранитель профессиональный - кəсіпқой сақ таушы
хранитель ценностей - құндылықтарды сақ тау шы
хранить богатство в денежной форме - бай лық ты 
ақшалай нысанда сақтау

хранить деньги в банке - ақшаны банкте сақтау
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хранить цен ные бумаги в банке - бағалы қағаздарды 
банкте сақтау

хризогедонизм - хризогедонизм (елдің бай лы ғы асыл 
металдардың, ең алдымен ал тын ның қорлануына 
байланысты дейтін эко но ми ка -лық ілім)

хромающая валюта - сылтық валюта
“хромающий” стандарт - “сылтық” стандарт (алтын 
стандартына қарамастан күміс мəнеттің саты-
луы; айналыстағы күміс мəнетті алтын стандарт-
та сақтау)

“хромая утка” - “ақсақ үйрек”, “сылтық үй рек” 
(1. қаржы жағдайы қиын, мем ле кет тің қол да уы на 
ділгер компания; 2. мəміле бойынша мін дет те ме ле-
рін орындай алмайтын джоббер)

хроническая инфляция - созылмалы инфляция
хронический дефицит бюджета - бюджеттің созылма-
лы тапшылығы

хронокарты - хронокарталар (кесімді ақы төленетін 
қызметкерлер уақытты есептеу үшін пайдалана-
тын карточкалар)

хронологическая бухгалтерская запись - хроноло-
гия лық бухгалтерлік жазба

хронология цикла - кезең хронологиясы
хронология экономического цикла - эко но ми ка лық 
цикл хронологиясы, экономикалық айналсоқпа кезең 
хронологиясы

хронометраж - хронометраж (қайталанып отыратын 
еңбек операцияларына жұмсалған жұмыс уақытын 
зерделеу əдісі)

худж - худж (ислам банкингінде: қайтадан ақ ша ға 
айырбастауға болатын борышқорлық қолхат) 

хум - хум (Мавританияның ұсақ мəнеті)
хумса - хумса (Мавританияның ұсақ шақасы)
хэви-акция - хэви-акция, ауыр акция (қазіргі сəтте 
нарықтық құны тым жоғары акция)

“хэллоу нот” - “хэллоу нот” (жүз долларлық   
банкнот)

Хэлси система - Хэлси жүйесі (Батыста кə сіп орын-
да ғы жұмысшылардың еңбегіне қолданылатын 
кесімді-кемімелі ақы төлеу жүйелерінің бірі)

хэндбилл - хэндбилл (қағаз ақша)
хэндз-он - хэндз-он (ақшалай қаражатты енжар 
басқарудан, бақылаусыз беруден ше гі ніп, жобаны 
іске асыруға белсене араласу)

цветочная облигация - гүлді облигация (мар құм 
қайтыс болған сəтте заңды иесі болса, мү лік са лы-
ғын төлеу кезінде құ ны на қа ра мас тан атаулы құны 
бойынша қа был да на тын үкімет обли га ция ла ры ның 
тұрпаты)

ЦЕДЕЛ - ЦЕДЕЛ (фр. Centrale de Lіvraіson de Valeurs 
Mobіllbійres деген сөздердің бас қы əріптері) (бағалы 
қағаздармен жасалатын операциялар бойынша банк 
аралық есеп те су дің халықаралық ав то мат тан ды-
рыл ған жү йе сі - еурооблигациялар бойынша клиринг 
жүйесі)

цедент - цедент (1. вексель бойынша немесе басқа мін-
дет теме бойынша ақша алу құқығын басқа бі реу ге 
беруші адам; 2. өзінің құқықтарын үшінші тұл ға ға 
беруші жеке не заңды тұлға; 3. талапты сақ тан ды-
ру жолымен аударушы сақтандырушы)

цедент в страховании - сақтандырудағы цедент
цедирование риска - тəуекелдікті цеденттеу
цедируемое долговое требование - це дент те ле тін 
борыштық талап

целая ссуда - тұтас несие, бүтін несие (қай та ла ма 
ипотека нарығында: нақты ипо те ка лық мін дет те-
ме  ге салынған инвестиция) 

целевая бюджетная классификация - бюд жет тің 
мақсатты сыныптамасы, мақсатты бюд жеттік сынып-
тама

целевая декларация - мақсатты мағлұмдама
целевая комплексная программа - мақсатты кешенді 
бағдарлама

целевая норма прибыли - пайданың мақсатты 
мөлшері

Ц
целевая оговорка - мақсатты ескертпе
целевая премия - мақсатты сыйлықақы (белгілі бір 
табысқа, жетістікке жеткені үшін төленетін 
сыйлықақы)

целевая ссуда - мақсатты несие
целевая стратегия маркетинга - марке тин гі нің мақ-
сат  ты несиесі

целевая субсидия - мақсатты жəрдемқаржы
целевая функция - мақсатты атқарым
целевая цена - мақсатты баға
целевое использование ресурсов - ресурстарды 
мақсатқа сай пайдалану

целевое использование средств - қаражатты мақсатқа 
сай пайдалану

целевое кредито вание - мақсатты несиелендіру
целевое назначение кредита - кредиттің мақ сат қа ар-
налуы

целевое планирование - мақсатты жоспарлау
целевое управление - мақсатты басқару
целевое финансирование - мақсатты қар жы лан дыру
целевое ценообразование - мақсатты баға бел гі ленімі
целевой банковский вклад - банктік мақ сат ты салым
целевой бюджетный резерв - мақсатты бюд жет тік 
сақтық қор

целевой вклад - мақсатты салым
целевой комитет - мақсатты комитет
целевой кредит - мақсатты кредит (қатаң түр де 
белгіленген мақсатқа пайдалану үшін берілетін 
несие)

целевой маркетинг - мақсатты маркетинг
целевой налоговый кредит - мақсатты салық несиесі
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целевой рынок - мақсатты нарық
целевой фонд - мақсатты қор
целевой характер бюджета - бюджеттің мақ сат ты 
сипаты

целевые авансы - мақсатты аванс, мақсатты 
алғытөлем

целевые бюджетные фонды - мақсатты бюд жет тік 
қорлар

целевые взносы - мақсатты жарна
целевые вклады на детей до шестнадцати лет - он 
алты жасқа дейінгі балаларға ар нал ған мақсатты са-
лым 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 - мақ сат ты 
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 - мақсатты қорлар
целевые фонды правительства - үкіметтің мақсатты 
қорлары

Целевые фонды Правительства РК - ҚР Үкіметінің 
мақсатты қорлары

Целевые фонды Правительства РФ - РФ Үкіметінің 
мақсатты қорлары

целенаправленность кредитования - не сие лен ді ру дің 
нысаналылығы

целесообразность - орынды, мақсатқа сай
целесообразность экономическая - эко но ми ка лық 
орындылық

целесообразный - мақсатқа сай 
цели проверки - тексеру мақсаты
целостность заемщи ка - қарызгердің тұ тас ты ғы
целостность финансовой системы - қаржы жүйесінің 
тұтастығы

целостность экономического пространства - эконо-
ми калық кеңістіктің тұтастығы 

целый - тұтас, бүтін
целый кредит” - “тұтас кредит” (қайталама нарықта 
бұл сөздер кредиттің бүкіл сомасы сатылады, яғни 
сатушы кредитте қандайда болсын үлесті немесе 
оған қатысуды сақтамайды дегенді білдіреді)

цель - мақсат (1. жүзеге асырылуға тиіс тілек-ниет; 
2. нысанаға алынған міндетке қол жеткізу ба ры сын-
да ғы мінез-құлық сипаттамасы)

цель аудиторской проверки - аудиторлық тексерудің 
мақсаты

цель бюджетной программы - бюджеттік бағдарла ма-
ның мақсаты

цель валютного контроля - валюталық бақылаудың 
мақсаты

цель денежно-кредитной политики - ақша-кредит 
саясатының мақсаты

цель, для которой предо ставляется ссуда - несие 
беріліп отырған мақсат

цель инвесторов - инвесторлардың мақсаты
цель иска - қуыным мақсаты
цель коммерческая - коммерциялық мақсат
цель кредита - кредиттің мақсаты
цель маркетинга - маркетингінің мақсаты
цель маркетингового исследования - мар ке тин гілік 
зерттеудің мақсаты 

цель накопления сбере жений - жинақ ақ ша ның қор-
лануы мақсаты

цель налогообложения - салық салудың мақсаты
цель национальной экономики - ұлттық экономи ка-
ның мақсаты

цель некоммерческая - бейкоммерциялық мақсат
цель политики - саясаттың мақсаты 
цель предпринимательской деятельности - кəсіпкер-
лік 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
цельмеровская премия - цельмерлік сый лық ақы 

(таза сыйлықақы сомасы мен сақ тан ды ру шартта-
рын жасасу шы ғы ны нан тұратын сыйлық түрі) 

цельмеровская страховая премия - цель мер лік 
сақтандыру сыйлықақысы

цена - баға (1. тауар құнының ақшалай кө рі ні сі; 
2. тауарды өндіруге жұмсалған қо ғам дық қажетті 
жұмыс уақытының шамасын жанама өлшеуге 
қызмет ететін эко но ми ка лық категория; 3. нақты 
сұраныс пен ұсы ныс тың сандық арақатынасы)

цена акции, по которой на нее обменивается кон-
вертируемая облигация - айырбасталатын облига-
ция алмастырылатын акцияның бағасы

цена акций - акциялардың бағасы
цена акций вне фондовой биржи - қор биржасынан 
тыс акциялар бағасы 

цена акций при начислении налогов - акциялардың 
салық есептеу кезіндегі бағасы

цена акций, зафиксированная после закрытия 
биржи - акциялардың биржа жа был ған нан кейін 
тіркелген бағасы

цена аукционная - аукцион бағасы
цена базисная - базистік баға
цена базовая - базалық баға
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цена без включения пошлины - бажды қос па ған дағы 
баға

цена без дивиденда - дивидендсіз баға
цена биржевая - биржа бағасы, биржалық баға
цена биржевого товара - биржа тауарының бағасы
цена бондов - бондтар бағасы
цена бросовая - арзанқол баға, арзан баға, тас тама баға
цена брутто - жалпы баға
цена в валюте - валютамен есептелген баға
цена в денежном выражении - ақшалай тұл ға дағы 
баға

цена в международной торговле - ха лық ара лық сауда-
дағы баға

цена в международных торгово-экономических 
отношениях - халықаралық сауда-экономикалық 
қарым-қатынасындағы баға

цена в предложении - ұсыныстағы баға
цена валовая - жалпы баға 
це на валюты - валюта бағасы
цена варранта - варрант бағасы
цена ведущая - жетекші баға
цена векселя - вексель бағасы
цена вздутая - желбуаз баға
цена, включающая пошлину - баж қам ты ла тын баға
цена, включающая расходы по доставке - жеткізу 
шығыны қамтылатын баға

цена, включающая фрахт и пошлину - кіре пұл мен 
баж қамтылатын баға 

цена влекущая - қызықтырма баға
цена внешнего рынка - сыртқы нарық бағасы
цена внешней торговли (внешнеторговая) - сыртқы 
сауда бағасы

цена внешняя - сыртқы баға
цена внутреннего рынка - ішкі нарық бағасы
цена внутренняя - ішкі баға
цена “вспышка” - “жарқетпе” баға, “дүмпіме” баға
цена выгодная для поку пателей - сатып алушылар 
үшін тиімді баға

цена выгодная для про давца - сатушы үшін тиімді 
баға

цена выкупа (выкупная) - өтеуін төлеп алу бағасы
цена, выплачиваемая банком эмитенту ценных бу-
маг - банк бағалы қағаздарды шы ға ру шы ға төлейтін 
баға

цена выпускная - шығару бағасы
цена выше номинала - атаулы құннан жоғары баға
цена гарантированная - кепілдікті баға
цена гибкая - икемді баға
цена глобальная - ғаламдық баға
цена государственная - мемлекеттік баға
цена грабительская - тонаушылық баға
цена двойная - қос баға (ресми жəне нарық тық баға)
цена, действующая на день отправки - жө нел тілген 
күнгі қолданыстағы баға

цена, действующая на день поставки - жет кі зілген 
күнгі қолданыстағы баға

цена, действующая на день предложения - ұсы ныл-
ған күнгі қолданыстағы баға

цена “дешевая” - “арзан” баға
цена демпинговая - демпингілік баға
цена дилерская - дилер бағасы; делдал бағасы
цена дискриминационная - кемсітушілік баға
цена для оптовых покупателей - көтере сатып алу-
шы ларға арналған баға

цена дня - күндізгі баға
цена договора лизинга - лизинг шартының бағасы
цена договорная - шарттық баға, келісімді баға
цена долгового обяза тельства - борышкерлік міндет-
теме бағасы

цена доступная - қол жетерлік баға, қол же тім ді баға 
цена дутая - желбуаз баға
цена единая - бірыңғай баға
цена за выполненную работу - орындалған жұмыс-
тың бағасы

цена за вычетом скидки - шегерімді шегеріп таста-
ған дағы баға

цена закрытия - жабылардағы баға (сатып алушы мен 
сатушының тауар нарығында не қор биржасында 
жұмыс күнінің аяғында тіркелген бағасы) 

цена закупочная - көтере сатып алу бағасы
цена заниженная - кемітіңкі баға
цена запрашиваемая - сұралатын баға
цена, запрашиваемая продавцом ценной бумаги - 
бағалы қағазды сатушы сұрайтын баға

цена золота - алтын бағасы
цена зональная - аймақтық баға
цена из источников информации - ақпарат көздерінен 
алынған баға (ресми танылған ақпарат көздерінен, 
биржадағы баға бел гі ле ні мі туралы деректерден, 
уəкілетті органдардан, сондай-ақ басқа да ақпарат 
көз де рінен алынған баға)

цена издержек - шығын бағасы
цена изменяющаяся - өзгермелі баға
цена импортная - импорттық баға
цена индикативная - индикативтік баға
цена иска - талап қою бағасы, қуыну бағасы (талапкер 
мəлім еткен талаптардың ақ ша лай көрінісі)

цена исполнения - атқару бағасы (1. бағалы қағаз-
дар ды сатушы оларға бəйгелестік не гі зін де сатып 
алуға барлық өтінім түс кен нен кейін белгілейтін 
баға; 2. опционды сатып алушы тұлға опцион “колл” 
жағдайында сатып алатын немесе опцион “пут” 
жағ да йын да сататын акция бағасы)

цена исполнения опциона - опционның ат қа ры лу 
бағасы

цена исполнения опциона владельцем - ие ле нушінің 
опционды орындау бағасы

цена, используемая для оценки ценных бумаг в це-
лях налогообложения в случае смерти вла дельца 
- иеленуші қайтыс болған жағ дай да салық салу мақ-
са тында бағалы қа ғаз дар ды бағалау үшін пайдаланы-
латын баға

цена исходная - бастау баға, бастама баға
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цена итоговая - қорытынды баға
цена Камикадзе - Камикадзе бағасы (кор по ра ция лар ға 
көрсетілетін банк қызметі на ры ғы ның ең көп үлесін 
басып алу мақсатымен барынша төмен пайызбен 
қарыз беру тə жі ри бе сі; екінші дүние жүзілік со ғыс-
та өз де рін құрбан еткен жапон ұш қыш та ры ның 
құрметіне осылай аталған)

цена кассовая - касса бағасы
цена каталога - тізімдіктегі баға
цена конверсии (конверсионная) - айырбас талым 
бағасы

цена конверсии ценных бумаг - бағалы қағаздардың 
айырбасталым бағасы

цена конвертации - айырбасталым бағасы
цена конвертируемая - айырбасталымды баға
цена конкурентная - бəсекелік баға
цена контракта (контрактная) - келісімшарт бағасы
цена котировальная - белгіленген баға (ба ға лы қағаз-
дың не тауардың ресми бағасы)

цена “красная” - “қызыл” баға (сатушыны да, сатып 
алушыны да риза қылатын мəміле бағасы)

цена кредита - несие бағасы
цена “кросс-овер” - “кросс-овер” бағасы (бұ рын 
айналысқа шығарылған бағалы қағаздар олардың 
жаңа шығарылымынан оларды өтеу мерзімі бас-
тал ған ға дейін түскен ақша есебінен қайта 
қаржыландырылатын бағалы қағаздар бағасы)

цена курсовая - бағамдық баға, нарықтық баға
цена ликвидации фондо вой позиции клиента в слу-
чае не хватки средств - қаражат жетпеген жағдайда 
клиенттің қордағы жай ға сымын жою бағасы

цена лимитированная - лимиттелген баға
цена лимитная - лимиттік баға (лимиттік ордер бо-
йынша белгіленген баға)

цена лицензии - лицензия бағасы
цена льготная - жеңілдікті баға
цена максимальная - ең жоғары баға
цена международная - халықаралық баға
цена международной торговли - халықаралық сауда 
бағасы

цена местная - жергілікті баға
цена местного рынка - жергілікті нарық ба ға сы; 
жергілікті базар бағасы

цена минимальная - ең төмен баға
цена мировая - əлемдік баға
цена мирового рынка - əлемдік нарық бағасы
цена монетного двора за зо лото - мəнет са ра йы ның 
алтын үшін бағасы 

цена монопольная - монополиялық баға, өктем баға
цена монопольно высокая - монополиялық жоғары 
баға, өктем жоғары баға

цена монопольно низшая - монополиялық төмен баға
цена на внебиржевом рынке - биржадан тыс 
нарықтағы баға

цена на день предложения - ұсынылған күнгі 
қолданыстағы баға 

цена на драгоценные камни - асыл тастардың бағасы

цена на драгоценные металлы - асыл метал дар дың 
бағасы

цена на землю - жер бағасы
цена на мировом рынке - дүниежүзілік на рық тағы 
баға 

цена на момент закрытия - жабылар сəттегі баға
цена на момент открытия - ашылар сəттегі баға
цена на конец года - жыл аяғындағы баға
цена на неофициальной бирже - бейресми биржадағы 
баға

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 (бағалы қағаз-
дың беткі жағында жазылған баға)

цена нетто - таза баға (1. барлық шегерімдер ше ге ріл-
ген нен кейінгі баға; 2. тасымал, сақтандыру шы ғын-
дары қосылмайтын баға; 3. сатушы үшін: тауарды 
сатудан түскен нақты таза түсім, яғни мəміленің 
орындалуына жұмсалған барлық шығынды шегер-
геннен кейінгі түсім; сатып алушы үшін: сатушыға 
нақты төленген сома)

цена ниже номинала - атаулы құннан төмен баға
цена номинальная - атаулы баға (1. нарықта бел гі-
лен ген, бірақ мəміле жасалмаған баға; 2. шегерім 
жасалғанға дейінгі анық та ма лық та көрсетілген 
баға)

цена нормальная - қалыпты баға
цена ноу-хау - ноу-хау бағасы
цена, обеспечивающая прибыль - пайданы қамта ма-
сыз ететін баға

цена, обеспечивающая справедливую норму прибы-
ли - пайданың əділ нормасын қамтамасыз ететін баға

цена облигации - облигация бағасы
цена облигации с учетом надбавки - үстеме ескеріл-
ген облигацияның бағасы

цена облигации, включая наросшие проценты - 
өсіңкі пайызды қоса алғандағы облигация бағасы

цена облигации при досрочном выкупе - мерзімінен 
бұрын сатып алу кезіндегі облигация бағасы

цена общедоступная - жалпы жұрттың қолы жететін 
баға

цена общественного предложения - қо ғам дық ұсыныс 
бағасы (кепілгерлер жұрт шы лық қа ұсынатын жаңа 
бағалы қағаздар шы ға ры лы мының бағасы)

цена оптовая - көтерме сауда бағасы, толайым сауда 
бағасы

цена опциона - опцион бағасы
цена открытия - ашылардағы баға (бағалы қа ғаз дар-
дың не тауарлардың кез келген на ры ғын да сатып 
алушы мен сатушының алыс-беріс күнінің басында 
тіркелген бағасы)

цена относительная - салыстырмалы баға
цена отправная - жөнелту бағасы (биржада)
цена отпускная - босату бағасы
цена официальная - ресми баға



993 ЦЕН-ЦЕН

цена официально объявленная - ресми жа рияланған 
баға

цена падающая - құлдыраушы баға, құл ды ра ма баға
цена паритетная - тепе-тең баға
цена паушальная - тұтастай баға, толайым баға
цена первоначальная - əуел бастағы баға, бас тапқы 
баға

цена перекупки - қайта сатып алу бағасы (қайсыбір 
шарттардың орындалмауы се беп ті инвестициялық 
қорды кредитті қай та рып алуды талап етуге 
мəжбүр болуы)

цена перекупки кредита - крелитті қайта сатып алу 
бағасы

цена перепродаваемого товара - қайта сатылатын 
тауардың бағасы

цена пиковая - шарықтау шегіндегі баға
цена плановая - жоспарлы баға
цена планово-расчетная - жоспарлы-есептік баға
цена по валютному курсу дня - күндізгі валюта баға-
мы бойынша белгіленген баға

цена по внебиржевым сдел кам - биржадан тыс мəмі-
ле бойынша белгіленген баға

цена по кассовым сделкам - кассалық мəміле бо-
йынша белгіленген баға

цена по клирингу - клиринг бойынша бел гі лен ген 
баға

цена по контракту - өзара шарт бойынша бел гіленген 
баға

цена, по которой активы учитываются в балансе 
банка - активтер банк теңгерімінде ескерілетін баға

цена, по которой в период золотого стандарта мо-
нетный двор был готов - алтын стандарты кезеңінде 
мəнет сарайы дайын тұр ған баға

цена, по которой вы пускаются новые акции - жаңа 
акциялар шығарылатын баға

цена, по которой инве стиционный фонд выкупает 
свои ак ции у инвесторов-клиентов - инвес ти ция-
лық қор инвестор-клиенттерден сатып алатын баға

цена, по которой инвестиционный фонд выкупает 
свои акции у инвесторов-клиентов - инвести ция-
лық қор өзінің акцияларын инвестор-клиенттерден 
сатып алатын баға

цена, по которой новые ценные бумаги предлагают-
ся инвесторам - инвесторларға жаңа бағалы қағаз-
дар ұсынылатын баға

цена, по которой члены синдиката прини мают бу-
маги к размещению - синдикат мү ше лері қағаз дар-
ды орналастыруға қа был дай тын баға

цена по прейскуранту - бағанама бойынша белгі лен-
ген баға

цена по себестоимости - өзіндік құны бойын ша белгі-
ленген баға

цена по срочным сделкам - мерзімдік мəміле бойын-
ша белгіленген баға

цена по тарифу - тариф бойынша белгіленген баға
цена по текущему валютному курсу - ағым да ғы ва-
люта бағамы бойынша бел гі лен ген баға

цена по ценнику - бағалық бойынша бел гі лен ген баға
цена по экспорту - экспорт бойынша бел гі лен ген баға
цена повышенная - көтеріңкі баға
цена погашения - өтеу бағасы
цена подписки (подписная) - жазылыс бағасы
цена подтвержденная - расталған баға
цена покупателя - сатып алушы бағасы
цена покупателя ценной бумаги - бағалы қа ғаз дар ды 
сатып алушы мен сатушының бағасы

цена покупки - сатып алу бағасы
цена покупки ценной бумаги - бағалы қа ғаз ды сатып 
алу бағасы

цена покупная - сатып алу бағасы
цена пороговая - табалдырықтық баға (сатушы та-
уарды сатуға келіскен ең төмен не ең жоғары баға)

цена последней стандарт ной сделки с ценными бу-
магами - бағалы қағаздармен соңғы стандартты баға 
(оның негізінде кезекті бейстандарт опе ра ция лар-
дың бағасы есеп те ле ді, АҚШ)

цена поставки - жеткізілім бағасы
цена постоянная - тұрақты баға
цена потребителя (потребительская) - тұты ну шылық 
баға

цена потребления - тұтыну бағасы
цена предварительная - алдын ала белгі лен ген баға
цена предельная - шекті баға
цена предлагаемая - ұсынылатын баға
цена, предлагаемая покупателем - сатып алушы 
ұсынатын баға

цена, предлагаемая покупателем ценной бумаги - 
бағалы қағазды сатып алушы ұсы на тын баға

цена предложения - ұсыныс бағасы
цена, предложенная покупателем - сатып алушы 
ұсынған баға

цена, предусмотренная контрактом или соглашени-
ем - келісімшартта немесе келісімде көзделген баға

цена прейскурантная - прейскуранттық баға, бағана-
мадағы баға

цена преференциальная - артықшылықты баға
цена при встречной тор говле - ыңғайласпа (қарама-
қарсы) сауда кезіндегі баға

цена при закрытии биржи - биржа жабылар кездегі 
баға

цена при наступлении срока платежа - төлем мерзімі 
басталған кездегі баға

цена при открытии биржи - биржа ашылар кездегі 
баға

цена при перепродаже - қайта сату кезіндегі баға
цена при продаже за на личные - қолма-қол ақшаға 
сату кезіндегі баға

цена при продаже с торгов - сауда-саттықтан сату 
кезіндегі баға

цена при сделке на срок - мерзімдік мəміле кезіндегі 
баға

цена при уплате наличными - қолма-қол ақ ша мен 
төлеу кезіндегі баға

цена приобретения - сатып алу бағасы
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цена приобретения од ним банком другого - бір банк-
тің екінші банкті сатып алу бағасы

це на продавца - сатушы бағасы
цена продавца ценной бумаги - бағалы қа ғаз дар дың 
сатып алушысы мен сатушысының бағасы

цена продавца и цена покупателя - сатушы бағасы 
мен сатып алушы бағасы

цена продаж (продажная) - сату бағасы
цена продажи ценных бумаг - бағалы қағаздардың 
сату бағасы

цена просела - баға шөкті (жаргон сөз: басқа на-
рық тар дың əсерімен бағаның əдеттен тыс күрт 
төмендеуі)

цена равновесия (равновесная) - тепе-тең баға, тепе-
теңдік бағасы

цена равновесия дохода и издержек - табыс пен 
шығынның 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 реализации акций по номиналу - ак ция ларды 
атаулы құны бойынша өткізу бағасы

цена реализации опциона - опционды 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 свободного рын ка - еркін нарық бағасы
цена сдаточная - өткізім бағасы
цена сделки - мəміле бағасы
цена сделки, при которой нет ни прибыли, ни убыт-
ков - пайда да жоқ, залал да жоқ мəміле бағасы

цена сделки с ценными бумагами - бағалы қағаз дар-
мен мəміле бағасы

цена сезонная - маусымдық баға 
цена СИФ - СИФ баға (келісімшартта көр се тіл ген 
жеткізілім талаптарында ес кер тіл ген сатып алу-
сату немесе фактуралық баға түрі)

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, специально оговорен ная в приказе брокеру - 
брокерге бұйрықта арнайы ес кер тіл ген баға

цена справочная - анықтамалық баға (ши кі зат тың, 
отынның, басқа да бірқатар та уар лар дың əлемдік 
бағасының кеңінен та рал ған түрі)

цена стабильная - тұрақты баға

цена стандартная - стандарттық баға 
цена стартовая - бастама баға (биржада)
цена стимулирования сбыта - өткізуді ынталандыру 
бағасы

цена “страйк” (страйковая) - “страйк” баға, тіркелген 
баға (биржада)

цена страхового покрытия - сақтандыру өте мі нің 
бағасы

цена тарифная - тарифтік баға
цена твердая - тұрлаулы баға, кесімді баға (шарт 
жасасу кезінде келісілетін, оны орындау кезінде 
өзгертуге жатпайтын баға)

цена товара - тауар бағасы
цена тендерная - тендерлік баға
цена торговли (торговая) - сауда бағасы (бөл шек сау-
дагер толайым сатушыдан одан əрі сату үшін са-
тып алатын тауарлар бағасы)

цена трансфертная - трансферттік баға (кəсіпорынның 
көтерме сауда бағасының бір түрі)

цена удельная - сыбағалы баға, меншікті баға
цена, указанная в счете - шотта көрсетілген баға
цена умеренная - ынсапты баға
цена управляемая - басқарылмалы баға
цена управляющая - басқарушы баға
цена условленная - келісімді баға, келісілген баға, 
уағдалы баға

цена условная - шартты баға
цена услуг - көрсетілетін қызметтер бағасы
цена “успокаивающая” - “тыныштандырушы” баға
цена установленная - белгіленген баға
цена устойчивая - орнықты баға
цена “уторговывания” - “саудаласпа” баға
цена фактическая - нақты баға
цена фактических сделок - нақты мəміле бағасы
цена фактической продажи - нақты сату бағасы
цена фактурная - фактуралық баға, куə лан дыр ма баға
цена фиксированная - тиянақталған баға
цена финансирования - қаржыландыру бағасы
цена флеш - флеш баға (биржадағы баға туралы де-
ректер кешіккенде берілетін жедел ақпарат)

цена форвардная - форвардтық баға
цена форвардных сделок - форвардтық мə мі ле бағасы
цена формирования - қалыптасу бағасы, жа сақ та лу 
бағасы (бағалы қағаздардың базалық құны плюс ол 
бойынша жинақталған табыс) 

цена франко - франко баға (өнімді тапсырыскерге 
жеткізіп беруге байланысты көлік шығынын өтеу-
дің көзделген тəртібін ескере отырып бел гі лен ген 
көтерме сауда бағасы)

цена фьючерсная - фьючерстік баға (бир жа да ғы 
фьючерстік мəміле бойынша бел гі лен ген баға)

цена ценных бумаг - бағалы қағаздар бағасы
цена ценных бумаг покупателя - сатып алушы бағалы 
қағаздарының бағасы

цена ценных бумаг продавца - сатушы ба ға лы қағаз-
дарының бағасы

цена чрезмерно высокая - тым жоғары баға
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цена штучная - даналап сату бағасы
цена эквивалентная - баламалы баға
цена экспортная - экспорттық баға
цена эмиссии (эмиссионная) - эмиссия ба ға сы, 
эмиссиялық баға

“цена-качество” - “сапа-баға” (баға мен са па ның 
оңтайлы арақатынасы)

цена-нетто - таза баға
ценз - ценз, шектелім (адамның қандайда болсын 
құқықтарына қойылатын шектеулі шарт)

ценз имущественный - мүліктік ценз, мү лік тік 
шектелім

ценз налоговый - салық цензі, салық шектелімі
ценитель - бағалаушы, бағагер
ценить - бағалау
ценная банковская деятельность - бағалы банк 
қызметі

ценная бумага - бағалы қағаз, құнды қағаз 
(азаматтық құқық бойынша: белгіленген нысандағы 
жəне міндетті деректемелерді сақтай отырып, тек 
ұсынылғанда ғана мүліктік құқықты куə лан ды ра-
тын құжат) 

ценная бумага, ана логичная облигации - облигация-
ға бара-бар бағалы қағаз

ценная бумага, внесенная в официальный список 
биржи - биржаның ресми тізіміне енгізілген бағалы 
қағаз

ценная бумага, внесенная в официальный список 
Лондонской фондовой биржи - Лондон қор бир жа-
сы ның ресми тізіміне енгізілген бағалы қағаз

ценная бумага, вы пущенная в обращение - айналыс-
қа шығарылған бағалы қағаз

ценная бумага, выпу щенная на основе пула ипотек 
или других кредитов - ипотекалар пулы немесе 
басқа да кредиттер негізінде шығарылған бағалы 
қағаз

ценная бумага, дающая право на активы компании 
в случае ее ликвидации - компания таратылған 
жағдайда оның активтеріне құқық беретін бағалы 
қағаз

ценная бумага денежного рынка - ақша нарығының 
бағалы қағаз

цен ная бумага, допущенная на “третий рынок” при 
Лондонской фондовой бирже - Лондон қор бир-
жа сы ның жанындағы “үшінші нарыққа” жі бе ріл ген 
бағалы қағаз

ценная бумага, допущенная на рынок некотиру-
емых ценных бу маг при Лондонской фондовой 
бир же - Лондон қор биржасының жанындағы бағасы 
белгіленбейтін бағалы қағаздар нарығына жіберілген 
бағалы қағаз

ценная бумага, зарегистрированная на имя вла-
дельца до даты, дающей право на получение ди-
виденда - дивиденд алуға құқық беретін күнге дейін 
иеленушінің атына тіркелген бағалы қағаз

ценная бумага, имеющая хожде ние - қол да ныс та 
жүрген бағалы қағаз

ценная бумага, имеющая хождение на европейских 
рынках - Еуропа нарықтарында өтімді бағалы қағаз

ценная бумага, имеющая хождение на международ-
ном рынке - халықаралық нарықта өтімді бағалы 
қағаз

ценная бумага, исполь зуемая для инвестиций по 
доверен ности - сенімхат бойынша инвес ти циялар 
үшін пайдаланылатын бағалы қағаз

ценная бумага корпора ции - корпорацияның бағалы 
қағазы

ценная бумага, ко торая может быть конвертирова-
на в акцию - акцияға айырбасталуы мүм кін бағалы 
қағаз

ценная бумага, которая может быть погашена 
эми тентом досрочно, но инвестор не имеет пра-
ва предъявить ее к оплате до срока - эмитент 
мерзімінен бұрын өтей алатын, бірақ инвестордың 
оны мерзіміне дейін төлеуге ұсынуға құқығы жоқ 
бағалы қағаз

ценная бумага, куплен ная в кредит - несиеге сатып 
алынған бағалы қағаз

ценная бумага, куплен ная с маржей (частично в 
кредит) - маржасымен сатып алын ған бағалы қағаз 
(ішінара несиеге)

ценная бумага на предъявителя - ұсынушыға арнал-
ған бағалы қағаз

ценная бумага, не внесенная в официальный спи-
сок Лондонской фондовой биржи - Лондон қор 
биржасының ресми тізіміне енгізілмеген бағалы 
қағаз

ценная бумага, не дающая права на варранты - 
варранттарға құқық бермейтін бағалы қағаз

ценная бумага, не имеющая даты погашения - өтеу 
күні көрсетілмеген бағалы қағаз

ценная бумага, не продаваемая на фондовой бирже - 
қор биржасында сатылмайтын бағалы қағаз

ценная бумага, обраща ющаяся на бирже - биржада 
айналыста жүретін бағалы қағаз

ценная бумага, отражаю щая состояние конъюнк-
туры рынка - нарық жағдаятының жай-күйін көр се-
те тін бағалы қағаз

ценная бумага под обеспечение ипотек на пере-
движные дома - көшпелі үйлерге ипотеканы 
қам та масыз ету кепілімен берілетін бағалы қағаз 
(АҚШ-тың Мемлекеттік ұлттық қоғамдастығы 
шығарады)

ценная бумага, подлежащая погашению - өтеуге жа-
татын бағалы қағаз

ценная бумага, пользующаяся большим спросом - 
үлкен сұранысқа ие бағалы қағаз

ценная бумага, пользующа яся большим спросом на 
рынке - нарықты үлкен сұра ныс қа ие бағалы қағаз

ценная бумага, поль зующаяся высоким спросом - 
жоғары сұранысқа ие бағалы қағаз

ценная бумага представ ляющая собой долговое 
свидетель ство - борышкерлік куəлік болып табыла-
тын бағалы қағаз
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ценная бумага с более высоким приоритетом - 
неғұрлым жоғары басымдығы бар ба ға лы қағаз

ценная бумага с большим по тенциалом роста, вре-
менно не привлекающая внимания на рынке - өсу 
əлеуеті үлкен, нарықта уақытша назар аударылмай-
тын бағалы қағаз

ценная бумага с воз можностью превращения в ак-
цию и обратно - акцияға айналуға жəне керісінше 
бағалы қағазға айналуға мүм кін дігі бар бағалы қағаз

ценная бумага с залогом оборудования - жаб дық 
кепілді бағалы қағаз

ценная бумага с крайне неустойчивым курсом - 
бағамы тым тұрақсыз бағалы қағаз

ценная бумага с мень шими правами на активы 
и доходы компании - компанияның ак  тив  тері мен 
кірістеріне құқығы аз бағалы қағаз

ценная бумага с низкой процентной ставкой - па-
йыз дық мөлшерлемесі төмен бағалы қағаз

ценная бумага с нулевым купоном - нөл купонды 
бағалы қағаз

ценная бумага с обоснованным курсом - ба ға мы 
негізделген бағалы қағаз

ценная бумага с обя зательной регистрацией - 
міндет ті түрде тіркелетін бағалы қағаз

ценная бумага с переменным доходом - кірісі айны-
малы бағалы қағаз

ценная бумага с плавающей ставкой - мөл шер лемесі 
құбылмалы бағалы қағаз

ценная бума га с преимущественными правами на 
активы эмитента - эмитенттің ак тив те ріне басым 
құқықтары бар бағалы қағаз

ценная бумага с устойчиво растущим курсом - 
бағамы тұрақты түрде өсетін бағалы қағаз

ценная бумага с фиксированной процентной став-
кой - пайыздық мөлшерлемесі тия нақ тал ған бағалы 
қағаз

ценная бумага с фик сированным процентным дохо-
дом - пайыздық табысы тия нақ тал ған бағалы қағаз

ценная бумага с фиксированным процентом - пайы-
зы тіркелген бағалы қағаз

ценная бумага с фиксированным сроком погашения 
- өтеу мерзімі тіркелген бағалы қағаз

ценная бумага, сво бодная от риска - тəуе кел ден 
(қатерден) азат бағалы қағаз

ценная бумага со сро ком действия два года - қолда-
ны лу мерзімі екі жылдық бағалы қағаз

ценная бумага, участву ющая в спекуляций - алып-
сатарлыққа қатысатын бағалы қағаз

ценная бумага Феде ральной корпорации жилищ-
ного ипотечного кредита - Фе де рал дық тұрғын үй 
ипотекалық кредит кор по ра ция сы ның бағалы қағазы 

ценная бумага Феде ральной национальной ипотеч-
ной ассоциации - Федералдық ұлт тық ипотекалық 
қауымдастықтың бағалы қағазы 

ценник - бағалық, баға анықтамалығы (ши кі зат  тың, 
материалдардың, дайын өнімнің есептік бағасының 

жүйеге түсірілген анықтамалығы, ағымдағы эко но-
ми ка лық жұмыста əзірленіп, пайдаланылады)

ценное письмо - бағалы хат, құнды хат (бастамашы-
лар ойлап тапқан алаяқтыққа жаңа құр бан дар ды 
көптеп тартуды көз дей тін айлакерлік түрі; мыс., 
ком па ния ның басшысына аса тиімді шартпен өз 
есе бі не қомақты ақша қабылдау туралы шетелден 
пошта арқылы жолданған ұсыныс; əдет те мұндай 
негізсіз ұсынысты қабылдау қар мақ қа түскен компа-
ния үшін үлкен зиян шек тіруі мүмкін)

ценности - құндылықтар (1. бағасы көр се тіл ген зат-
тар; 2. құны көп материалдық заттар; 3. маңызды, 
қажет заттар мен құбылыстар)

ценности, внесенные в качестве обеспечения кре-
дита - несиені қамсыздандыру ретінде енгізілген 
құндылықтар

ценности духовные - рухани құндылықтар
ценности заложенные - кепілге салынған құнды-
лықтар

ценности имущественные - мүліктік құн ды лықтар
ценности интеллектуальные - зияткерлік құн  ды-
лықтар

ценности конвертируемые - айырбасталымды құнды-
лықтар

ценности наличные - қолда бар құндылықтар
ценности “неосязаемые” - “сезілмейтін” құн ды-
лықтар

ценности общечеловеческие - жалпы адам зат тық 
құндылықтар

ценности товарно-материальные - тауар-материал 
құндылықтары

ценности фондовые - қор құндылықтары
ценность - құндылық
ценность валютная - валюталық құндылық
“ценность за деньги” - “ақшаға шағылған құн дылық”
ценность инвестиционная - инвестициялық құн-
дылық

ценность материальная - материалдық құн ды лық
ценность, перешедшая по праву наследования госу-
дарству - мұрагерлік құқығы бойынша мемлекеттің 
қарамағына көшкен құн дылық

ценность фамильная - тектік құндылық, əу лет тік 
құндылық

ценные активы - құнды активтер
ценные бланки - бағалы бланкілер
ценные бумаги - бағалы қағаздар, құнды қа ғаз дар 

(1. қаржы нарықтарында бағасы бел  гі  ле  не  тін қыс-
қа мерзімді сипаттағы титулдар: бағалы қағаздар, 
қазынашылық бондар, банк міндеттемелері, са-
лымдар бойынша сертификаттар, т.б.; 2. кор по-
ра ция да ғы иелену жайғасымын, корпорация мен не 
үкіметпен несиегерлік қа ты нас ты немесе опцион, 
жазылыстық құ қық, 3. жа зы лыс тық кепілдік тү-
рін дегі иелену құ қы ғын көр се те тін құжаттар; бо-
рыш қор лар борышты өтеу жөніндегі өз мін дет те-
ме ле рін орын да ма ғанда несиегерде айналым құқығы, 
яғни кері талап ету құ қы ғы болатын активтер; 
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4. акциялардан, мем ле кет тік бағалы қа  ғаз  дар  дан, 
об  ли  га циялардан, борышқорлық мін  дет те ме лер  ден, 
жар на пұл дық траст сертификаттарынан, несиеге 
берілген не депозиттелген ақ ша лай қаражатты 
мен шік те ну құ қы ғы ның куəліктерінен тұ ра тын 
қаржы ак тив те рі)

ценные бумаги, активно обращающиеся на рынке - 
нарықта белсенді айналысқа түсетін бағалы қағаздар

ценные бумаги “альфа” - “альфа” бағалы қа ғаз да-
ры (баға туралы ақпараттың элек тронды жүйесі 
арқылы белсенді түрде са ты ла тын не сатып алына-
тын бағалы қа ғаз дар)

ценные бумаги банка - банктің бағалы қа ғаз дары
ценные бумаги без вариантов - нұсқалары жоқ 
бағалы қағаздар

ценные бумаги без даты - күні көрсетілмеген бағалы 
қағаздар

ценные бумаги без обозначенной номинальной 
стоимостью - атаулы құны таң ба лан ба ған бағалы 
қағаздар

ценные бума ги без права продажи - сату құ қы ғынсыз 
бағалы қағаздар

ценные бумаги без фиксированной даты погашения 
- өтелу күні тіркелмеген бағалы қағаздар

ценные бумаги в “безналичной форме” - “қолда жоқ 
нысандағы” бағалы қағаздар

ценные бумаги в валюте - валюта түріндегі бағалы 
қағаздар

Ценные бумаги в валюте Российской Феде рации 
- Ресей Федерациясының валюта түріндегі бағалы 
қағаздары

ценные бумаги в виде записей в реестре - тірке лім де-
гі жазба түріндегі бағалы қағаздар

ценные бумаги “в игре” - “ойнап тұрған” бағалы 
қағаздар

ценные бумаги в иностранной валюте - шетел валю-
тасымен тұлғаланған бағалы қағаздар

ценные бумаги, в которые банковским траст-
отделам разрешено вкладывать сред ства - банк-
тер дің сенімгер-бө лім ше ле рі нің қаражат салуына 
рұқ сат етілген бағалы қа ғаз дар

ценные бумаги, в которые сберегательным бан-
кам разрешено вкладывать сред ства - жинақ 
банктердің қаражат салуына рұқсат етілген бағалы 
қағаздар

ценные бумаги в процессе расчетов - есеп айырысу 
үдерісіндегі бағалы қағаздар (Ұлыбритания)

ценные бумаги в различных валютах - түрлі валю та-
лардағы бағалы қағаздар

ценные бумаги в свободном обращении - еркін айна-
лыс тағы бағалы қағаздар

ценные бумаги в учреждениях сберегательного бан-
ка - жинақ банкі мекемелеріндегі бағалы қағаздар

ценные бумаги в форме бухгалтерской записи - 
бухгалтерлік жазба нысанындағы бағалы қағаздар

ценные бумаги, включенные в списки - ті зім-
ге енгізілген бағалы қағаздар (бағалы қа ғаз дар 

биржасының біріне сауда-сат тық қа қабылданған 
акциялар немесе облигациялар)

ценные бумаги внебиржевого рынка - биржадан тыс 
нарықтың бағалы қағаздары

ценные бумаги, впервые котирующиеся на Нью-
Йоркской фондовой бирже - алғаш рет Нью-Йорк 
қор биржасында бағасы бел гі ле не тін бағалы қағаздар

“ценные бумаги впереди” - “бағалы қа ғаз дар алда” 
(инвесторға бұйрықтың орын да луы ның кідіртілуі 
себептерін түсіндіру үшін пайдаланылатын сөз 
тіркесі, өйткені ба сым ды лы ғы неғұрлым жоғары 
бұйрықтар əлі орындалған жоқ; бір тұрпатты бұй-
рық тар əдетте түсу кезектілігіне қарай орындала-
ды немесе көлемі көбінен басталады) 

ценные бумаги вразнос - таратылмалы бағалы қағаз-
дар, аралатпа бағалы қағаздар

ценные бумаги, входящие в листинг - лис тин гі ге 
кіретін бағалы қағаздар

ценные бумаги, выделен ные подписчику, если чис-
ло заявок превышает предложение - өтінімдердің 
саны ұсыныстан асып түс се, жазылушыға бөлінген 
бағалы қағаздар

ценные бумаги, выпускае мые для финансирования 
жилищ ного строительства - тұр ғын үй құрылысын 
қаржыландыру үшін шы ға ры латын бағалы қағаздар 
(АҚШ)

ценные бумаги, выпускаемые местными властя-
ми - жергілікті өкімет орындары шы ға ра тын бағалы 
қағаздар

ценные бумаги, выпускаемые по мере предъявле-
ния спроса - сұраныстың ұсы ны луы на қарай шы ға-
ры ла тын бағалы қағаздар

ценные бумаги, выпускае мые по мере предъявле-
ния спроса по фиксированной цене - сұраныстың 
тиянақталған баға бойынша ұсынылуына қарай шы-
ға ры ла тын ба ға лы қағаздар

ценные бумаги, выпус каемые по номинальной 
цене - атаулы баға бойынша шы ға ры ла тын бағалы 
қағаздар

ценные бумаги, выпущенные в обращение - айна-
лыс қа шығарылған бағалы қағаздар

ценные бумаги, выпу щенные местным органом 
власти - жергілікті билік органдары шығарған баға-
лы қағаздар

ценные бумаги, выпущенные муниципальными 
властями - муниципалдық билік органдары шы ғар-
ған бағалы қағаздар

ценные бумаги, выпу щенные на основе пула ипотек 
или других кредитов - ипотекалық немесе басқа 
кредиттер негізінде шы ға рыл ған бағалы қағаздар 
(АҚШ)

ценные бумаги, выпущенные правительством шта-
та (США) - штат үкіметі шы ғар ған бағалы қағаздар 
(АҚШ)

ценные бумаги, вы пущенные публично-правовы-
ми организациями - көпшілік-құ қық тық ұйымдар 
шығарған бағалы қағаздар
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ценные бумаги, выпущенные с новыми характери-
стиками на основе других бумаг - бас қа қа ғаз дар-
дың негізінде жаңа сипаттамалармен шығарылған 
бағалы қағаздар

ценные бумаги, выпущенные частными кор по ра-
ция  ми - жекеше корпорациялар шы ғар ған ба ға лы 
қағаздар

ценные бумаги, выраженные в иностранной валюте 
- шетел валютасымен тұлғаланған ба ға лы қағаздар

ценные бумаги высокого качества - жоғары сапалы 
бағалы қағаздар

ценные бума ги высокого качества, рекомендуе-
мые для долгосрочных инвестиций - ұзақ мерзімді 
инвестициялар үшін ұсы ны латын жоғары сапалы 
бағалы қағаздар

ценные бумаги, вышедшие в тираж - та ра лым ға 
шыққан бағалы қағаздар

ценные бумаги, гарантированные пра ви тель -
ством - үкімет кепілдік берген ба ға лы қа ғаз дар 
(Ұлыбритания)

ценные бумаги денеж ного рынка - ақша на ры ғының 
бағалы қағаздары

ценные бумаги для перепродажи - қайта са ту ға 
арналған бағалы қағаздар

ценные бумаги, допущенные к обращению на фон-
довой бирже - қор биржасындағы айналысқа жі бе-
ріл ген бағалы қағаздар

ценные бумаги, допущенные к торгам - сауда-сат-
тық қа жіберілген бағалы қагаздар

ценные бумаги, доходы по которым освобождены от 
налогообложения - табысы са лық салудан бо са тыл-
ған бағалы қағаздар

ценные бумаги, заложенные в качестве обеспечения 
- қамтамасыз ету ретінде кепілге са лынған бағалы 
қағаздар

ценные бумаги, занесенные в список утерянных 
или похищенных - жоғалған немесе ұрланған баға-
лы қағаздар тізіміне ен гі зіл ген бағалы қағаздар

ценные бумаги, зарегистрированные на бирже - 
биржада тіркелген бағалы қағаздар

ценные бумаги, имеющи еся на рынке для купли-
продажи - сатып алу-сату үшін на рық та бар бағалы 
қағаздар

ценные бумаги, имеющие хождение на рынке сроч-
ных сделок - мерзімді мəмілелер нарығында қол да-
ны ла тын бағалы қағаздар

ценные бумаги инвестиционного качества - инвес ти-
циялық сападағы бағалы қағаздар

ценные бумаги инве стиционного уровня - инвести-
ция лық деңгейдегі бағалы қағаздар

ценные бумаги инвестиционной компании - ин  вес -
ти  ция лық компанияның бағалы қа ғаз да ры

ценные бумаги, ин формация о которых заложе-
на в па мять ЭВМ - ақпараты ЭЕМ-ның зердесіне 
енгізілген бағалы қағаздар

ценные бумаги как объект капиталовложений 
- күрделі жұмсалым объектісі ретіндегі бағалы 
қағаздар

ценные бумаги категории “альфа” - “альфа” са на-
тын дағы бағалы қағаздар (баға туралы ақпараттың 
электронды жүйесі арқылы белсенді түрде сатыла-
тын не сатып алынатын бағалы қағаздар)

ценные бумаги, котируемые на бирже - биржада 
бағасы белгіленетін бағалы қағаздар (биржадағы 
айналымға жіберілген бағалы қағаздар)

ценные бумаги, котирующиеся на бирже - биржада 
бағаланатын бағалы қағаздар

ценные бумаги, котирующиеся на фондовой бирже - 
қор биржасында бағаланатын бағалы қағаздар 

ценные бумаги, которые могут быть конвертиро-
ваны в акции - акцияларға айыр бас тау ға болатын 
бағалы қағаздар

ценные бумаги, которые могут переходить из рук 
в руки с помощью передаточной над писи по-
следнего владельца - соңғы ие леу ші нің табыстама 
жазбасының кө ме гі мен қол дан қолға өте алатын 
бағалы қағаздар

ценные бумаги, которые нельзя продать до опреде-
ленной да ты - белгілі бір күнге дейін сатуға болмай-
тын бағалы қағаздар

ценные бумаги, которые по закону могут быть при-
обретены доверительными учреждениями - заң 
бойынша сенімгер мекемелер сатып алуы мүмкін 
бағалы қағаздар

ценные бумаги, которые сопровождаются инвести-
ционным письмом - ин вес ти ция лық хатпен қоса 
жөнелтілетін бағалы қа ғаз дар

ценные бумаги, которые трудно быстро про дать - 
тез сатылуы қиын бағалы қағаздар

ценные бумаги, купленные в кредит - кредитке са-
тып алынған бағалы қағаздар

ценные бумаги, купленные для быстрой перепро-
дажи и зарегистрированные на имя бро кера - тез 
қайта сату үшін сатып алын ған жəне брокердің атына 
тіркелген бағалы қа ғаз дар

ценные бумаги, куп ленные конечным инвестором 
с целью получения регулярного дохода - ақырғы 
инвестор тұрақты табыс алу мақсатымен сатып алған 
бағалы қағаздар

ценные бумаги, купленные по соглашениям об об-
ратной продаже - кері сатып алу туралы келісім бо-
йынша сатып алынған бағалы қағаздар

ценные бумаги, купленные с целью получения ре-
гулярного дохода - тұрақты табыс алу мақ са ты мен 
сатып алынған бағалы қағаздар

ценные бумаги легко реализуемые - оңай өткізілетін 
бағалы қағаздар

ценные бумаги международных финансовых ор-
ганизаций - халықаралық қаржы ұйым да ры ның 
бағалы қағаздары

ценные бумаги на основе пула кредитов - кредит 
пулы негізіндегі бағалы қағаздар

ценные бумаги на предъявителя - ұсы ну шы ға 
арналған бағалы қағаздар
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ценные бумаги, не входящие в листинг - лис тингіге 
кірмейтін бағалы қағаздар

ценные бумаги не допущенные к обращению на 
бирже - биржада айналысқа жі бе ріл ме ген бағалы 
қағаздар

ценные бумаги не зарегистрированные на бирже - 
биржада тіркелмеген бағалы қағаздар

ценные бумаги, не котирующиеся на бирже - биржа-
да бағаланбайтын бағалы қағаздар

ценные бумаги, не котирующиеся на главной бирже 
горо да - қаланың бас биржасында бағаланбайтын 
бағалы қағаздар

ценные бумаги, не получившие признания на рын-
ке - нарықта танылмаған бағалы қа ғаз дар

ценные бумаги, не привлекающие внимания ин-
весторов - инвесторлардың назарын аудармайтын 
бағалы қағаздар

ценные бумаги, не пригодные к переучету - қайта 
есептеуге жарамсыз бағалы қағаздар

ценные бумаги неустановленных лиц - анық тал ма ған 
тұлғалардың бағалы қағаздары

ценные бумаги нефтяных компаний - мұнай 
компанияларының бағалы қағаздары

ценные бумаги, обеспеченные активами - активтер-
мен қамтамасыз етілмеген бағалы қа ғаз дар

ценные бумаги, обеспеченные закладной - ке піл  хат-
пен қамтамасыз етілген бағалы қағаздар

ценные бумаги, обеспеченные закладными, под га-
рантию Правительственной национальной ипо-
течной ассоциации - Үкіметтік ұлттық ипотекалық 
қауымдастықтың ке піл ді гі бар кепілхатпен қам та ма-
сыз етілген ба ға лы қағаздар

ценные бумаги, обеспеченные землей - жермен 
қамта масыз етілген бағалы қағаздар

ценные бумаги, обеспеченные ипотекой - ипотекамен 
қамтамасыз етілген бағалы қағаздар

ценные бумаги, обращающиеся вне официальной 
фондовой биржи - ресми қор биржасынан тыс айна -
лыс қа түскен бағалы қа ғаз дар

ценные бумаги, обращающиеся внутри страны - ел 
ішінде айналысқа түсетін ба ға лы қағаздар

ценные бумаги, обращающиеся во внебиржевом 
обороте - биржадан тысқары ай на лым ға түсетін 
баға лы қағаздар

ценные бумаги, обращающиеся на бирже - биржада 
айналысқа түскен бағалы қағаздар

ценные бумаги, обращаю щиеся на внебиржевом 
рынке - биржадан тыс нарықта айналыста жүрген 
бағалы қағаздар

ценные бумаги, обращающиеся на международ-
ных рынках - халықаралық нарықтарда айналысқа 
түсетін бағалы қағаздар

ценные бумаги, обращающиеся на публичном рын-
ке - көпшілік нарықта айналыста жүр ген бағалы 
қағаздар

ценные бумаги, определяющие движение биржевой 
конъюнктуры - биржалық жағ даят тың қозғалысын 
айқындайтын бағалы қа ғаздар

ценные бумаги, освобожденные от налога - салықтан 
босатылған бағалы қағаздар

ценные бумаги, осво божденные от регистрации в 
регулирующем органе - реттейтін органда тіркеуден 
босатылған бағалы қағаздар

ценные бумаги, оставшиеся у члена эмиссионного 
синдиката - эмиссиялық син ди кат тың мүшесінде 
қалған бағалы қағаздар

ценные бумаги пер воклассных заемщиков - бірінші 
сыныпты қарызгерлердің бағалы қағаздары

ценные бумаги под обеспечение ипотек на пере-
движные дома - көшпелі үйлерге ипотеканы қам та-
ма сыз ету кепілімен берілетін бағалы қағаздар

ценные бумаги, подлежащие государственной ре-
гистрации - мемлекеттік тіркеуге жататын бағалы 
қағаздар

ценные бумаги, подлежащие погашению в опреде-
ленный срок - белгілі бір мерзімде өтелуге тиісті 
бағалы қағаздар

ценные бумаги, пользующиеся большим спросом - 
үлкен сұранысқа ие бағалы қағаздар

ценные бумаги, пользующиеся популярностью и 
активно обращающиеся на вторичном рынке - 
көпке танымал жəне қай та ла ма нарықта белсенді 
айналысқа түсетін ба ға лы қағаздар

ценные бумаги пользующиеся хорошим спросом 
на рынке - нарықта жақсы сұ ра ныс қа ие бағалы 
қағаздар

ценные бумаги, по терявшие стоимость - құнын 
жоғалтқан бағалы қағаздар

ценные бумаги правительственных ведомств и 
агентств - үкімет идаралары мен агенттіктерінің 
бағалы қағаздары

ценные бумаги, предлагаемые к продаже - сатуға 
ұсынылатын бағалы қағаздар

ценные бумаги предприятий и организаций - 
кəсіпорындар мен ұйымдардың бағалы қағаздары

ценные бумаги, привлекаю щие внимание спекулян-
тов как потенциальный источник спекулятив ной 
прибыли - алып-са тар лық пайданың əлеуетті көзі 
ретінде алып-са  тар  лар  дың назарын аударатын бағалы 
қа ғаз дар

ценные бумаги, пригодные для вложения в сберега-
тельный банк - жинақ банкіге салу үшін жарамды 
бағалы қағаздар

ценные бумаги, при годные для инвестиций клиен-
тов - клиенттердің инвестициялары үшін жарамды 
бағалы қағаздар

ценные бумаги, приносящие дивиденд - дивиденд 
əкелетін бағалы қағаздар

ценные бумаги, приносящие твердый доход - тұрақ-
ты табыс келтіретін бағалы қагаздар

ценные бумаги, проданные на основе соглашения об 
обратной покупке - кері сатып алу туралы келісім 
негізінде сатылған ба ға лы қағаздар

ценные бумаги, проданные по соглашениям об об-
ратной покупке - кері сатып алу туралы келісім бо-
йынша сатылған бағалы қағаздар
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ценные бумаги, продающиеся по спекулятивной 
цене - алып-сатарлық баға бойынша сатылатын 
бағалы қағаздар

ценные бумаги промышленных компаний - өнер-
кəсіп компанияларының бағалы қа ғаз да ры

ценные бумаги региональных предприятий - 
аймақтық кəсіпорындардың бағалы қа ғаз да ры

ценные бу маги роста и дохода - өсу мен та быс тың 
бағалы қағаздары

ценные бумаги с более высоким курсом по сравне-
нию с общим уровнем - жалпы деңгеймен са лыс-
тыр ғанда бағамы неғұрлым жо ғары бағалы қағаздар

ценные бумаги с более высоким приоритетом - 
басымдылығы неғұрлым жоғары ба ға лы қағаздар

ценные бумаги с варьируе мой процентной ставкой, 
не превышающей установленный максимум - 
пайыздық мөлшерлемесі түр лен белі, белгіленген ең 
жоғары шектен аспайтын бағалы қағаздар

ценные бумаги с высоким доходом - табысы жоғары 
бағалы қағаздар

ценные бумаги “с золотым обрезом” - “алтын ке сін-
ділі” бағалы қағаздар (ауыс мағынада аса сенімді 
бағалы қағаздар)

ценные бумаги с колеблющимся доходом - табысы 
құбылмалы бағалы қағаздар

ценные бумаги с колеблющимся курсом - ба ғамы 
құбылмалы бағалы қағаздар

ценные бумаги с коротким сроком погашения - 
қысқа мерзімде өтелетін бағалы қағаздар

ценные бумаги с накапливаемыми процентными 
платежами - пайыздық төлемдері біртіндеп қор-
ла на тын бағалы қағаздар (өтеу мерзіміне дейін 
төленбейтін)

ценные бу маги с нетто-купонами - таза купонды 
бағалы қағаздар

ценные бумаги с низкой процентной ставкой - 
пайыздық мөлшерлемесі төмен бағалы қа ғаздар

ценные бумаги с огра ничением обращения - айналы-
сы шектелетін бағалы қағаздар

ценные бумаги с оплатой через пул “закладных” - 
“кепісалым” пулы арқылы төленетін ба ғалы қағаздар

ценные бумаги с плавающей процент ной ставкой - 
пайыздық мөлшерлемесі құ был ма лы бағалы қағаздар

ценные бумаги с погаше нием в будущем - болашақта 
өтелетін бағалы қағаздар

ценные бумаги с правом на остаточный доход - 
қалдық табысқа құқық беретін бағалы қағаздар

ценные бумаги с правом пролонгирования срока - 
мерзімін ұзартуға құқылы бағалы қа ғаздар

ценные бумаги с правом участия в прибыли - пайда-
ға қатысу құқығы бар бағалы қағаздар

ценные бумаги с правом участия в прибылях ком-
пании - компанияның пайдаларына қатысуға құқылы 
бағалы қағаздар 

ценные бумаги с преимущественным правом на 
активы компании в случае ее ликвидации - 
компания таратылған жағдайда оның активтеріне 
артықшылықты құқығы бар бағалы қағаздар

ценные бумаги с премией - сыйлықақылы бағалы 
қағаздар

ценные бумаги с прилага емыми купонами на ди-
виденды - дивидендке арналған купондар тіркелетін 
бағалы қағаздар

ценные бумаги “с продолжением” - “жал ғас ты рыл-
малы” бағалы қағаздар

ценные бумаги с процентными платежами в дол-
ларах - доллар түріндегі пайыздық тө лем дері бар 
бағалы қағаздар

ценные бумаги с процентными платежами в ино-
странной валюте - шетел валютасы тү ріндегі 
пайыздық төлемдері бар бағалы қа ғаздар

ценные бумаги с фиксированной выкупной стои-
мостью - өтеуін төлеп алу құны тір кел ген бағалы 
қағаздар

ценные бумаги с фиксированной доходностью - 
табыстылығы тіркелген бағалы қа ғаз дар

ценные бумаги с фиксированной процентной став-
кой - пайыздық мөлшерлемесі тір кел ген бағалы 
қағаздар

ценные бумаги с фиксированным доходом - табы-
сы тіркелген бағалы қағаздар, тіркеулі табысы бар 
бағалы қағаздар

ценные бумаги с фиксированным сроком - мерзімі 
тіркелген бағалы қағаздар

ценные бумаги с фиксированным сроком погаше-
ния - өтеу мерзімі тіркелген бағалы қағаздар

ценные бумаги с хорошей репутацией - жақ сы атаққа 
ие бағалы қағаздар

ценные бумаги “самурай” - “самурай” бағалы қа-
ғаздары (Жапонияның ішкі нарығында бей ре зи дент-
тер дің йена вексельдерін шы ға ру жөніндегі орта 
мерзімді бағдарламасы)

ценные бумаги, свободно обращающиеся на бирже - 
биржада еркін айналыста болатын бағалы қағаздар

ценные бумаги, свободные от налога - са лық тан 
босатылған бағалы қағаздар

ценные бумаги, свободные от риска - қауіп-қатерден 
азат бағалы қағаздар, тəуекелдіктен босатылған 
бағалы қағаздар

ценные бумаги “скорой помощи” - “жедел жəрдем” 
бағалы қағаздары (брокер клиент үшін кеңес берген 
табыстылығы жоғары ба ға лы қағаздар, олардың 
қоржыны бұ рын жа сақ талған, күткендегідей үміт 
ақ тал ма ған, межелі уақытта күтілген пайда бер-
меген)

ценные бумаги, служащие обеспечением - қамсыз-
дан ды ру ретінде қызмет ететін ба ға лы қағаздар

ценные бумаги со скидкой - шегерімді бағалы 
қағаздар

ценные бумаги со средним сроком погашения - өтеу 
мерзімі орташа бағалы қағаздар

ценные бумаги со штампом - мөртабан ба сыл ған 
бағалы қағаздар (бірінші сыныпты шы ға рылым 
шарттарының өзгеруіне байланысты)
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ценные бумаги, совпада ющие с ее номиналом - 
өзінің атаулы құнымен сəйкесетін ба ға лы қағаздар

ценные бумаги со лидной компании, активно 
обраща ющиеся на вторичном рынке - са  ли  қа лы 
компанияның қайталама на рық та бел сен ді айналысқа 
түсетін бағалы қа ғаз да ры

ценные бумаги, существующие только в бухгалтер-
ской записи - тек бухгалтерлік жазба түрінде ғана 
қолданылатын бағалы қағаздар

ценные бумаги, су ществующие только в виде за-
писи в регистре - тіркелімдегі жазба ретінде ғана 
қолданылатын бағалы қағаздар

ценные бумаги “тигр” с ну левыми купонами на 
основе казна чейских бумаг - қа зы на шы лық қа-
ғаз дар негізіндегі нөл купонды “жолбарыс” бағалы 
қағаздары

ценные бумаги, торгующиеся на внебиржевом рын-
ке - биржадан тыс нарықта саудаға түскен бағалы 
қағаздар

ценные бумаги участия - пайдаға қатысатын бағалы 
қағаздар

ценные бумаги федерального правительства - феде-
ралдық үкіметтің бағалы қағаздары

ценные бумаги федеральных агентств - федералдық 
агенттіктердің бағалы қағаздары 

ценные бумаги фон довой биржи - қор биржасының 
бағалы қағаздары

ценные бумаги “Фотра” - “Фотра” бағалы қа ғаз дары 
(Ұлыбритания)

ценные бумаги, час тично или полностью поте-
рявшие стоимость - құнын ішінара немесе толық 
жоғалтқан бағалы қағаздар

ценные бумаги штатов и ме стных органов власти - 
штаттар мен жергілікті билік ор ган да ры ның бағалы 
қағаздары

ценный - құнды
ценовая гибкость - баға икемділігі (баға сұ ра ныс пен 
ұсынысқа қарай, басқа да баға бел гілеуші фак тор-
лар ға: өндіріс шығынына, ай налысқа, са лық тар ға, 
баға шектеулеріне қа рай өзгеріп тұратын жағдай)

ценовая дискриминация - бағамен кем сі ту ші лік 
(бір тауар үшін түрлі сатып алушыға түрлі баға 
белгілеу)

ценовая конкуренция - баға бəсекесі (тұ ты ну шы лар-
ды тарту үшін баға факторын пайдаланушы компа-
ниялар арасындағы бə се ке лестік)

ценовая надбавка - баға үстемесі
ценовая оговорка в контракте - келісім шарт та ғы баға 
ескертпесі

ценовая поддержка - бағаны қолдау (эко но ми ка ның 
кейбір аса маңызды салалары, ең алдымен ауыл ша-
руа шылығы өнімдерінің ба ға сын қолдау жөніндегі 
мемлекеттік эко но ми ка лық саясат)

ценовая преемствен ность - баға сабақтастығы
ценовая разница - баға айырмасы, бағадағы айырма
ценовая система - баға жүйесі (сұраныс ұсы ныс  тан 
асып түскенде баға көтерілетін, ал ке рі сін ше ұсы-

ныс сұраныстан асып түс кен де баға тө мен дей тін 
тетік, мұның өзі өндірушілер үшін тұ ты ну шы лар 
сұ ра ны сы ның өзгергенін білдіретін белгі болып та-
былады) 

ценовая скидка - баға шегерімі (нарық жағ дайын, 
келісімшарт талаптарын ескере отырып бағадан 
шегеру)

ценовая стратегия маркетинга - мар ке тин гі нің баға 
стратегиясы

ценовая субсидия - бағаға жəрдемқаржы, ба ға ны 
қаражаттандыру

ценовая эластичность - баға икемділігі (бе йім дел-
гіштігі)

ценовая эластичность предложения - ұсы ныс тың 
баға жөнінен икемділігі

ценовая эластичность спроса - сұраныстың баға 
жөнінен икемділігі

ценовое лидерство - бағадағы жетекшілік
ценовое правило - баға ережесі
ценовое соглашение - баға келісімі (тауар дың, бағалы 
қағаздардың белгілі бір мер зім де бағасы белгіленетін 
келісімшарт)

ценово-измеряемый индекс - бағамен өл ше не тін 
индекс

ценовой индекс, учитывающий налогообложение - 
салық салу ескерілетін баға индексі

“ценовой круг” - “баға тобы” (кəсіпкерлердің не-
месе саудагерлердің бағаны көтеру үшін құрылған 
бірлестігі)

ценовой лидер - бағадағы жетекші, баға жө ні нен 
жетекші (нарықта соншалықты ор нық ты жағдайға 
ие болған жəне осы тұр пат та ғы өнім бағасының 
жалпы деңгейіне əсер ете алатын марка)

ценовой маркетинг - баға маркетингі
ценовой механизм - баға тетігі
ценовой ориентир - баға бағдары
ценовой последователь - бағадағы ізбасар, баға жө-
ні нен ізбасар (өнім бағасының өз ге руі не қатысты 
əрекетінде бағадағы же тек ші нің ізімен жүретін 
компания)

ценовой риск - баға тəуекелі (пайыз мөл шер ле ме сі нің 
ағымдағы деңгейінің өсуі мен құл ды рауы салдары-
нан борышқорлық мін дет те ме бағасының өзгеруі 
қатері)

ценово-прибыльный коэффициент - баға-пайда 
коэффициенті, бағамен есептелген пайда коэф фи-
циен ті (бір акцияға шақ қан да ғы пайдаға бөлінген 
акциялар бағасы)

ценовые изменения - бағадағы өзгерістер
ценовые условия - баға шарттары
ценовый диапазон - баға диапазоны (акциялар белгілі 
бір кезең бойына сатылатын не сатып алынатын 
жоғары не төмен диапазон)

ценовый пробел - баға жолағы (акция бағасы соңғы 
сауда диапазонына қарағанда күрт кө те ріл ген не 
күрт құлдыраған кезде қол да ны ла тын термин)
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ценообразование - бағаның құралуы, баға құ ра лы-
мы, бағаның түзілуі, баға қою, баға белгілеу, баға 
белгіленімі (тауарлар мен көр се ті ле тін қызметтер 
бағасының қа лып та су үдерісі, барлық тауарларға 
қатысты жалпы баға белгілеу əдістерімен сипат-
талады)

ценообразование государственное - мемле кет тік баға 
белгілеу

ценообразование двойное - екі түрлі баға бел гілеу
ценообразование дискриминационное - кем сі ту шілік 
баға белгіленімі

ценообразование затратное - шығындық баға 
белгіленімі

ценообразование зональное - аймақтық баға 
белгіленімі

ценообразование конкурентное - бəсекелі баға 
белгілеу

ценообразование лимитирующее - лимит теу ші баға 
белгіленімі

ценообразование лимитное - лимитті баға бел гілеу
ценообразование монополистическое - моно полистік 
баға белгілеу 

ценообразование мошенническое - ай ла кер лік пен 
баға белгілеу

ценообразование на кредит - кредитке баға белгілеу
ценообразование на основе базисного пунк та - 
базистік байна негізінде баға белгілеу

ценообразование на основе валовой прибыли - жал-
пы пайда негізінде баға белгілеу

ценообразование на основе единой цены доставки - 
жеткізудің бірыңғай бағасы не гі зін де баға белгілеу

ценообразование на основе издержек - шы ғын негі-
зінде баға белгілеу

ценообразование на основе маржинальных издер-
жек - маржиналдық шығын негізінде баға белгілеу, 
шекті шығын негізінде баға бел гілеу

ценообразование на основе полных затрат - толық 
шығын негізінде баға белгілеу

ценообразование на основе предельных затрат - 
шекті шығын негізінде баға белгілеу

ценообразование на основе предельных издержек - 
шекті шығын негізінде баға белгілеу

ценообразование на основе средних затрат - орташа 
шығын негізінде баға белгілеу

ценообразование на основе цены ФОБ - ФОБ бағасы 
негізінде баға белгілеу

ценообразование на рынке ценных бумаг - бағалы 
қағаздар нарығындағы баға белгілеу

ценообразование ориентированное на спрос - сұра-
нымға бағдарланған баға белгілеу

ценообразование пиковое - шарықтатылған баға 
белгіленімі

ценообразование по принципу “затраты плюс при-
быль” - “шығын плюс пайда” қа ғи да ты бойынша 
баға белгілеу

ценообразование по принципу “издержки плюс 
наценка” - “жұмсалған шығын плюс үстеме баға” 

қағидаты бойынша баға бел гі леу, “жұмсалған шығын 
қосу үстеме баға” қа ғи даты бойынша баға белгілеу

ценообразование по принципу “издержки плюс” - 
“шығын қосу” қағидаты бойынша баға белгілеу

ценообразование по принципу “средние издерж-
ки қосу прибыль” - “орташа шығын плюс пайда” 
қағидаты бойынша баға белгілеу

ценообразование по психологическому принципу - 
психологиялық қағидат бойын ша баға белгілеу

ценообразование предельное - шекті баға бел гілеу
ценообразование престижное - ар тық шы лық ты баға 
белгіленімі, беделді баға белгіленімі

ценообразование рыночное - нарықтық баға белгі-
ленімі

ценообразование с максимализацией прибыли - пай-
даны барынша көбейтетін баға бел гі леу

ценообразование с оплатой доставки - жет кізу ақысы 
төленетін баға белгілеу

ценообразование с учетом психологии - психология-
ны ескере отырып, баға белгілеу

ценообразование сдерживающее - тежеушілік баға 
белгілеу

ценообразование ссудное - несиелік баға бел гілеу
ценообразование стимулирующее - ынталандырушы 
баға белгіленімі

ценообразование трансфертное - трансферт тік баға 
белгілеу 

ценообразование управляемое - бас қа ры ла тын баға 
белгіленімі

ценообразование целевое - мақсатты баға бел гілеу
ценообразование централизованное - ор та лық тан ды-
рыл ған баға белгілеу

цент - цент (АҚШ, Канада, Либерия, Эфиопия, 
Малайзияның ұсақ шақасы, 1/100 долларға тең)

центаво - центаво (Бразилияның жəне басқа бірқатар 
елдердің ұсақ мəнеті)

центнер - центнер (АҚШ пен Ливерпулде қол да ны-
латын термин, 100 фунт “эдердьюпойс” дегенді 
білдіреді)

центр - орталық (1. бірдеңе шоғырланған жер; 
2. жоғары басшылық орган; 3. басты же тек ші 
мекеме; 4. əкімшілік, өнеркəсіптік, т.б мекемелер 
орналасқан қала; 5. бірдеңенің ор та да ғы, басты 
бөлігі)

центр административный - əкімшілік орталық
центр валютного контроля - валюталық ба қы лау 
орталығы

центр вычислительный - есептеу орталығы
центр государственный - мемлекеттік орталық
центр делового сотрудничества - іскерлік ын ты мақ-
тас тық орталығы

центр деловой - іскерлік орталық 
центр депозитарный - депозитарлық орталық
центр дилинговый - дилингілік орталық
центр жирорасчетов - жирошоттар орталығы
центр закладного кредитования - ке піл хат тық несие-
лендіру орталығы



1003 ЦЕН-ЦЕН

центр занятости - жұмыспен қамту орталығы
центр затрат - шығын орталығы
центр издержек - шығын орталығы (ком па ния ның 
нақты шығынды жатқызуға болатын бөлімі не 
бөлімшесі)

центр инвестиций - инвестициялар орталығы
центр инжиниринговый - инжирингілік ор та лық
центр инновационный - инновациялық орта лық
центр информационно-вычислительный - ақпарат-
тық-есептеу орталығы

центр информационный - ақпарат орталығы
центр капиталовложений - күрделі жұмсалым 
орталығы

центр кастодиальный - кастодиандық орталық
центр клиринговый - клирингілік орталық
центр коммерческий - коммерциялық орта лық
центр коммерческой деятельности - коммерциялық 
қызмет орталығы

центр компьютерный - компьютерлік орталық
центр консультационный - кеңес беру орталығы
центр координационный - үйлестіру орталығы
центр кредитных карточек - кредит карточ ка ла ры-
ның орталығы

центр международной торговли - ха лық ара лық сауда 
орталығы

центр международный - халықаралық ор та лық
центр мировой тор говли - əлемдік сауда орта лығы
центр недвижимости - жылжымайтын мүлік 
орталығы

центр некоммерческий - бейкоммерциялық орталық
центр обработки данных - деректерді өңдеу орталығы
центр обслуживания - қызмет көрсету орта лығы
центр оффшор (оффшорный) - оффшор ор та лық 

(қаржы-салық бақылауы қолайлы ел дер дегі қаржы 
орталықтары)

Центр по арбитражным разбирательствам и уре-
гулированию споров между исламскими финан-
совыми учреждениями (ARCIFI) - Ислам қаржы 
мекемелері арасындағы дауларды төрелік талқылау 
жəне реттеу жө нін де гі орталық (ARCIFI)

Центр подготовки специалистов по исламским фи-
нансам - Ислам қаржысы бойынша мамандар даяр-
лау орталығы

центр поставки ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар ды 
жеткізу орталығы

центр прибыли - пайда орталығы (компания шең-
бе рін де бизнесті дербес жүргізу құ қы ғын алған 
жəне өзінің пайда мен залал шоты бар бөлім немесе 
бөлімше)

центр проверки балансовой отчетности - теңгерімдік 
есеп-қисапты тексеру орталығы

центр распределения - бөлу орталығы
центр расходов - шығыс орталығы
центр расчетно-депозитарный - есептік-де по зи тар-
лық орталық

центр расчетно-кассовый - есептік-кассалық орталық

центр расчетно-клиринговый - есептік-кли рин гілік 
орталық

центр расчетный - есеп айырысу орталығы
центр расчетов по сделкам с золотыми слитками - 
алтын құймалармен жасалатын мə мі ле лер бойынша 
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 то варных бирж - Тауар биржасы ор та лығы 

(АҚШ)
центр торговый - сауда орталығы
центр финансовый - қаржы орталығы
Центр финан совых исследований - Қар жы лық зерт-
теулер орталығы

центр франчайзинговый - франчайзингілік орталық
центр хозяйственный - шаруашылық орталық
центр экономического интереса - эко но ми ка лық 
мүдделер орталығы

центр экономической информации - эко но ми ка лық 
ақпарат орталығы

центр электронной си стемы передачи информации 
Феде ральной резервной системы США - АҚШ 
Федералдық сақтық қор жүйесінің ақпаратын тарату 
электронды жү йе сі нің орталығы (Калпеперде ор на-
лас қан, Виргиния штаты) 

централизация - орталықтандыру (1. бір де ңе ні бір 
жерге, бір қолға, бір орталыққа шо ғыр лан дыру; 
2. маңызды шешімдер қабылдау құқығы басқарудың 
жоғары деңгейінде қа ла тын жағдай)

централизация бухгалтерского учета - бух гал терлік 
есепті орталықтандыру

централизация информации - ақпаратты ор та лық-
тандыру

централизация капитала - капиталдың ор та лық-
тануы, капиталды орталықтандыру

централизация планирования - жоспарлауды ор та-
лық тандыру

централизация статистической отчетности - ста-
тистикалық есеп-қисапты ор та лық тан ды ру

централизация управления - басқаруды орта лық тан-
дыру

централизация учета - есепті орталық тан  дыру
централизм - централизм, орталықшылдық 

(орталықтандырылған басқару жүйесі)
централизованная вычислительная сеть - орталық-
тандырылған есептеуіш желі

централизованная задолжен ность - орта лық тан ды-
рыл ған берешек

централизованная монобанковская система - орта-
лық тандырылған дара банк жүйесі

централизованная плановая экономика - ор та лық-
тан дырылған жоспарлы экономика (ресурстарды 
бөлу үдерісін нарықтық күштер емес, мемлекеттік 
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жоспарлау жүйесі ай қын дайтын экономика 
тұрпаты)

централизованная проверка - орта лық тан ды рылған 
тексеру

централизо ванная система единого банка - орталық-
тандырылған бірыңғай банк жүйесі

централизованная система управления - ор та лық-
тан дырылған басқару жүйесі

централизованная электронная сис тема расчетов 
- орталықтандырылған электрондық есеп айырысу 
жүйесі 

централизованно планируемая экономика - бір 
орталықтан жоспарланатын экономика

центра лизованное бюро кредитной инфор мации - 
несие ақпаратының ор та лық тан ды рыл ған бюросы

централизованное государственное ценообразова-
ние - орталықтандырылған мем ле кет тік баға белгілеу

централизованное кредитное бюро - орта лық тан-
дырылған несие бюросы

централизованное распределение кредита - кредитті 
орталықтандырылған бөлу, несиені орталықтан бөлу

централизованно-плановая экономика - 
орталықтандырылған жоспарлы экономика 

централизованные расчеты - орта лық тан ды рыл ған 
есеп айырысу, бір орталықтан есеп айырысу

централизованные расчеты по отчислениям от при-
были в бюджет - пайдадан бюд жетке аударым жар-
насы бойынша орта лық тан ды рыл ған есеп айырысу

централизованные счета - орталықтан ды рыл ған 
шоттар

централизо ванные счета по пенсиям - зей нет ақы бо-
йынша орталықтандырылған шоттар

централизованные фонды и резервы по фондам эко-
номического стимулирования - экономикалық ын-
таландыру қорлары бойынша орталықтандырылған 
қорлар мен сақтық қорлар

централизованный денежный фонд - ор та лық тан-
дырылған ақша қоры (мемлекеттің өз міндеттерін 
жүзеге асыруға арналған, са лық тардың жəне 
тиісті заңнамада бел гі лен ген басқа да кіріс көздері 
мен тү сім дер дің есебінен құрылатын ақша қоры)

централизованный учет - орталықтан ды рыл ған есеп
централизованный фонд - орталықтандырыл ған қор
централизованный чистый доход государства - 
мемлекеттің орталықтандырылған таза табысы

центральная кар тотека в банке - банктегі ор та лық 
картотека

Центральная компания финансово-про мыш  ленной 
группы - Қаржы-өнеркəсіп то бы ның орталық компа-
ниясы

центральная касса экономического сотрудничества 
- орталық экономикалық ын ты мақ тас тық кассасы

центральная компания финансово-промыш лен ной 
группы - қаржы-өнеркəсіп то бы ның орталық компа-
ниясы

центральная расчетная палата - орталық есеп айы-
рысу палатасы

Центрально-азиатский банк - Орталық Азия банкі
Центрально-азиатский банк сотрудничества и раз-
вития Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана 
- Қазақстанның, Қыр ғыз стан ның жəне Өзбекстанның 
Ор та лық Азия ын ты мақ тастық жəне даму банкі

Центрально американская клиринговая палата - 
Орталық американ клирингілік палатасы

Центральноамериканский банк экономической 
интеграции - Орталық американ эко но ми калық 
ықпалдасу банкі

Центрально-американский общий рынок - Орталық 
американ ортақ нарығы

центральное денежно-кредитное управление - орта-
лық ақша-кредит басқармасы

центральное статистическое бюро - орталық статис-
ти калық бюро

Центральноевропейский междуна родный банк - 
Орталық-Еуропа халықаралық банкі

центральные валютные курсы - орталық валюта 
бағамы

центральные органы - орталық органдар
центральные органы государственного управления 

- мемлекеттік басқарудың ор та лық органдары
центральные органы государственной власти - 
мемлекеттік өкіметтің орталық органдары

центральный аппарат многобанковской холдинго-
вой компании - көп банкілі хол дин  гілік ком па ния-
ның орталық аппараты

центральный архив банка - банкінің орталық 
мұрағаты

центральный банк - орталық банк (мем ле кет-
тің ақша-несие жүйесінің негізгі буыны, үкі мет 
айналыстығы ақшаны жəне ұлттық ва лю та-
ның айыр бастау бағамын реттеу үшін құратын, 
банкнот шығару жəне ком мер ция лық банкілердің 
қызметін реттеу құ қы ғы берілген банк)

Центральный банк России - Ресей Орталық банкі
Центральный Банк РФ (Банк России) - РФ Орталық 
Банкі (Ресей Банкі)

центральный валютный курс - орталық ва лю та-
лық бағам (төңірегінде нарықтық валюта бағамы 
келісілген шекте ауытқып тұ ра тын валюталар 
арасындағы ресми тір кел ген арасалмақ)

центральный депозитарий - орталық депозитарий 
(бағалы қағаздар бойынша құ қық тар дың жəне олар-
мен жасалатын опе ра ция лар дың бүкіл ел ауқымында 
ор та лық тан ды рыл ған есебін жүргізетін, сондай-ақ 
бағалы қа ғаз дар дың сертификаттарын сақтайтын 
ұйым)

центральный депозитарий ценных бумаг - ба ға лы 
қағаздардың орталық депозитарийі (АҚШ)

центральный земельный банк сберегательных касс 
- жинақ кассаларының орталық жер банкі

центральный информационный файл - орта лық 
ақпараттық файл

центральный исполнитнельный орган - ор та лық 
атқарушы орган
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центральный исполнитнельный орган по пенсион-
ному обеспечению - зейнетақымен қам сыздандыру 
жөніндегі орталық атқарушы орган

центральный курс - орталық бағам
центральный офис банка - банкінің орталық кеңсесі
центральный офис брокерской фирмы - дел дал дық 
фирманың орталық кеңсесі

центральный паритет - орталық тепе-теңдік (Еуропа 
қоғамдастығына кіретін елдер ва лю та ла ры ның ара-
сында тепе-теңдікті қолдау)

центральный рынок - орталық нарық
центральный уполномоченный орган по бюджетно-
му планированию - бюджеттік жоспарлау жөніндегі 
орталық уəкілетті орган

центральный уполномоченный орган по исполне-
нию бюджета - бюджетті атқару жө нін дегі орталық 
уəкілетті орган

центральный уполномоченный орган по экономи-
ческому планированию - эко но ми ка лық жоспарлау 
жөніндегі орталық уə кі лет ті орган

центрирование данных - деректерді ор та лық қа 
дəлдеу (сырғымалы орташа көр сет кіш тер əдісімен 
болжау, мұнда орташа көр сет кіш тің өзгеруі си-
патын айқындау үшін нақты уақыт кезеңі тікелей 
ескеріледі)

центры дискреционные - дискрециялық ор та лық тар 
(қызметін стандартты эко но ми ка лық əдістермен 
бағалау мүмкін болмайтын компаниялар немесе 
олардың ішіндегі бөлімшелер) 

цены на золото на свободном рынке - еркін нарық та-
ғы алтын бағасы

цены на рынке понижаются - базардағы баға төмен-
деп келеді

цены продавца и поку пателя, по которым бирже-
вик готов заключить сделку - биржашы мəміле 
жасасуға дайын сатушы мен сатып алушының бағасы

цены сделок на Лондонской фондовой бирже, вне-
сенные в офи циальный бюллетень - Лондон қор 
бир жа сындағы ресми бюллетеньге енгізілген мə мі ле-
лер дің бағасы

цены финансового ин струмента в течение опреде-
ленного периода - белгілі бір кезең бойындағы қар-
жы құралының бағасы

цены фьючерсных кон трактов - фьючерстік келісім-
шарттар бағасы

цены черного рынка - қара базар бағасы
“цепная” банковская деятель ность - “тізбекті” банк 
қызметі

цепная зависимость бан ков - банктердің тізбекті 
тəуел ділігі (АҚШ)

цепная реакция в перестройке порт феля финан-
совых активов - қаржы активтері қоржынын қайта 
құрудағы тізбекті əсер

цепной индекс цен - тізбекті баға индексі
цепной темп роста - тізбекті өрлеу қарқыны
цепные индексы - тізбекті индекстер
цепные операции - тізбекті операциялар

цепочка - тізбекше
цепочка взаимозачетов - өзара есепке алу тізбекшесі
“цепочка титулов” - “титулдар тізбекшесі”
цепь - тізбек (1. бір-біріне кигізілген металл бунақтар 
қатары, шынжыр; 2. бір де ңе нің жиынтығы, тұтас 
қатар; 3. эле мент тер дің тізбектелген қосылысы, 
мұнда соңғы элементі алғашқысына қосылады)

цепь банковская - банк тізбегі
цепь команд - командалар тізбегі
цепь команд в менеджменте - менеджмент те гі коман-
далар тізбегі

цепь команд в управлении - басқарудағы командалар 
тізбегі

цепь управления - басқару тізбегі (бұйрықтар бас-
қа ру дың сатылы деңгейі арқылы жо ға ры дан төмен 
берілетін билік тізбегі)

церемония - рəсім
цессионарий - цессионарий, құқық қа был дау шы, 
құқық мирасқоры (1. цессионерден борышты өндіріп 
алу құқығын не мен шік құ қы ғын жүзеге асырушы 
тұлға; 2. несие герге айналған тұлға; 3. тəуекелді 
қай та сақ тан ды ру ға қабылдаушы, қайта сақ тан ды-
ру шы)

цессия - цессия (1. азаматтық құқықта: өзі нің 
бірдеңеге құқығын басқа біреуге цессионарийге та-
быстау; борышты өндіріп алу құқығын табыстау; 
2. халықаралық құқықта: бір мемлекеттің аумағын 
екінші мемлекетке олардың арасындағы келісім 
бойынша беру; 3. талапқа кеңшілік беру, талаптан 
қайту)

цессия в страховании - сақтандырудағы цессия
цессия всего имущества - бүкіл мүлікті цессиялау
цессия законная - заңды цессия
цессия справедливая - əділ цессия
цзяо - цзяо (Қытай Халық Республикасының ұсақ 
ақшасы, 10 фыньға тең)

цивилизация - цивилизация, өркениет (қо ғам дық 
дамудың, материалдық жəне рухани мə де ниеттің 
белгілі бір қоғамдық-эко но ми ка лық формацияда қол 
жеткізілген жоғары деңгейі)

цивиль-лист - цивиль-парақ (монарх пен оның 
əулетіне берілетін ақшалай қаражат)

цивильный лист - цивиль парағы
цикл - цикл, айналсоқ, айналсоқпа, кезең, ке зең дік 

(1. карточка иелерінің шоттарын олармен жұ-
мыс та ғы жүктеменің бір кел кі лі гін қамтамасыз 
ету жəне сəй кес тен ді ру ді оңай лату мақсатымен 
топ тар ға бөлу; 2. бел гі лі бір уақыт аралығы бойы-
на дамудың аяқ тал ған шеңберін құрайтын өзара 
байланысты құбылыстардың, үде ріс  тер дің, жұ-
мыс тар дың жиынтығы; 3. дүр кін-дүр кін қай та ла-
нып тұратын құ бы лыс тар жү йе сін де гі үдерістер 
жиын  ты ғы, мұнда өз ге ріс ке ұшырайтын объект 
қай  сы бір уақыт ке зе ңі өткеннен кейін бас тап қы 
күйіне келеді)

цикл бухгалтерской отчетности - бух гал тер лік есеп 
беру кезеңдігі
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цикл бюджетный - бюджеттік кезеңдік
цикл в динамике цен - баға серпініңдегі ке зеңдік
цикл действия опциона - опционның қол да ны лу 
кезеңі

цикл деловой активности - іскерлік бел сен ді лік кезеңі 
(сұраным мен өнім шығару дең ге йі нің экономикаға 
тəн тұрақты шарықтауы жəне құлдырауы кезеңі)

цикл денежных потоков - ақша ағынының ке зеңі
цикл жизни ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар дың 
дүниеге келуі кезеңі

цикл занятости - жұмыспен қамтылу кезеңдігі
цикл инвестиционный - инвестициялық ке зең дік
цикл инновационный - инновациялық ке зең дік
цикл истечения сроков опционных контрактов 

- опциондық келісімшарттар мерзімінің аяқталуы 
циклі

цикл китчла - китчл кезеңі (қысқа мерзімді кезең)
цикл конверсии наличности - қолма-қол ақ ша ның 
айырбасталу кезеңі (кəсіпорынның ши кі зат, тауар 
сатып алу үшін қолма-қол ақша берген күні мен да-
йын өнімді өт кі зу ден алынған ақшаның қайтарылған 
күнінің аралығы)

цикл Кондратьева - Кондратьев кезеңі (эко но ми ка   лық 
өрлеу мен құлдыраудың 5 жылдық іскерлік бел сен-
ді лік кезеңімен қатар 50 жыл дық кезеңі де болады 
дейтін теория)

цикл конъюнктурный - жағдаяттық кезеңдік 
цикл краткосрочный - қысқа мерзімді кезең
цикл кризисов - дағдарыстың айналсоқпа ке зеңі
цикл нововведения - жаңалық енгізу кезеңдігі
цикл операционный - операциялық кезеңдік
цикл оптимальный - оңтайлы кезеңдік
цикл поставки - жеткізім кезеңдігі
цикл проверки - тексеру кезеңдігі 
цикл программы - бағдарлама кезеңі
цикл производства (производственный) - өн ді ріс 
кезеңі

цикл роста - өсу кезеңдігі
цикл составления отчетности - есеп-қисапты толты-
ру кезеңі

цикл стоп-гоу - стоп-гоу кезеңі, тоқтатым-гоу кезеңі 
(жиынтық сұраныстың мак ро эко но ми ка лық ұлғаюы 
мен тарылуы бірін-бірі дə йек ті лік пен алмастырып 
отыратын кезең)

цикл торговый - сауда кезеңі
цикл учетный - есептік кезең
цикл “финансовой жизни” клиента - клиент тің 

“қаржылық өмір” кезеңі
цикл финансовых операций - қаржы опе ра ция ла ры-
ның кезеңдігі

цикл экономический - экономикалық кезеңдік
циклическая проводка - кезеңдік өткізбе (жазба)
циклические акции - кезеңдік акциялар
циклические ценные бумаги - кезеңдік бағалы қағаз-
дар, циклдік бағалы қағаздар

циклический бюджет - кезеңдік бюджет, ай нал соқпа 
бюджет

циклический вычислительный процесс - ай нал соқ па 
есептеу үдерісі, циклдік есептеу үдерісі

циклический денежно-кредитный кризис - айнал-
соқ па ақша-кредит дағдарысы

циклический дефицит - циклді тапшылық, кезеңдік 
тапшылық, айналсоқпа тапшылық (нақты тап-
шы лық пен құрылымдық тапшылық арасындағы 
айырма)

циклический дефицит бюджета - бюджеттің кезеңдік 
тапшылығы, бюджеттің айналсоқпа тапшылығы

циклический подъем спроса - сұраныстың кезеңдік 
өсуі

циклический экономический подъем - эко но ми калық 
кезеңдік өрлеу (экономикалық кезеңділіктегі өрлеу 
белесі)

циклическое изменение - кезең-кезеңдік өзгеріс 
(уақыт қатарларын талдау кезінде байқалатын, 
экономикалық немесе сауда-өнеркəсіптік кезеңнің 
пайда болуына жат қызылуы мүмкін өзгерістер)

циклическое отправление - кезеңдік жө нел тім
циклическое финансовое планирование - ке зең дік 
қаржылық жоспарлау

цикличность - кезеңділік (дүниені мəңгі қай та ланып 
тұратын оқиғалар ретінде қа был дау тұ жы рым да-
ма сы; ұлттық экономика мен дү ние жү зі лік шаруа-
шы лықтың бір тұ тас дамуы нысаны)

цикличность развития мировой экономики - дүние-
жүзілік экономиканың дамуы кезеңділігі

цикличность рынка - нарықтың кезеңділігі
цикличность экономики - экономика ке зең ді лігі
цикличность экономического развития - эко но ми ка-
лық даму кезеңділігі

циклограмма - циклограмма (адам орындайтын не 
адам немесе автоматика атқарушы органдарға 
беретін əмірдің дəл кестесі)

цилиндрический опцион - цилиндрлі опцион 
(валюталық опцион “холлды” сатып алу жəне соны-
мен бір мезгілде опцион “путты” не ғұрлым төмен 
бағамен сату)

циркуляр - өкімхат, нұсқаухат (жоғары тұр ған орын-
ның жазбаша өкімі, бағынышты ор ган дарға бе ріл-
ген белгілі бір өкім баян дал ған идаралық құ қық тық 
акт)

циркуляр о продаже - сату туралы өкімхат
циркулярный аккредитив - өкімхатты аккредитив
цир кулярный аккредитив, оплачиваемый без огра-
ничения во всех странах мира - əлем нің барлық 
елдерінде шектеусіз тө ле не тін нұсқаухатты аккре-
дитив

циркуляционный аккредитив - цир ку ля ция лық ак-
кредитив

циркуляция - циркуляция, айналу, шыр айналу
циркуляция денег - ақшаның айналып оралуы
цитата - цитата, дəйексөз (қайсыбір мəтіннен, шы ғар-
ма дан алынған сөзбе-сөз үзінді немесе біреудің сөзін 
сөзбе-сөз келтіру)
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цифра - цифр (1. санды таңбалайтын белгі; 2. сома, 
сан) 

цифра двоичная - екілік цифр
цифра десятичная - ондық цифр
цифра до десятичного знака в котировке ценной 
бумаги или пер вая цифра, которая может быть 
опу щена по очевидности - бағалы қағаздың бағасын 
белгілеудегі ондық таңбаға дейінгі цифр немесе 
көрнекілігі бойынша түсірілуі мүмкін алғашқы цифр

цифра кредитования - несиелендіру цифры
цифра круглая - дөңгелектелген цифр
цифра переноса - көшіру цифры (бухгалте рияда)
цифра плановая - жоспарлы цифр
цифра приблизительная - жуықтама цифр
цифровая си стема кодирования инкассируемых до-
кументов - инкассоланатын құжаттарды кодтаудың 
цифрлы жүйесі 

цифры валовые - жалпы цифрлар

“цифры вновь приводятся” - “цифрлар тағы да 
келтіріледі”

“цифры не приводятся” - “цифрлар келтірілмейді” 
(биржада: тикердегі, таблодағы мəміле туралы ақ-
па рат нақты мəміледен бір минутқа ке шік ті ріл ген 
деген мағынаны білдіретін термин)

цифры новейшие - ең жаңа цифрлар 
цифры последние - соңғы цифрлар
цифры предварительные - алдын ала цифр лар
цифры сравнительные - салыстырмалы цифр лар
цифры усредненные - орташаландырылған цифрлар
цифровые данные - цифрлық мəліметтер
цифровые деньги - цифрлы ақша (электронды ақша)
“цюрихские гномы” - “Цюрих гномдары” (Швей-
ца рия ның Цюрихте орналасқан ірі банкілері мен 
олардың менеджерлері, банкирлері, штаб-пəтері)

цянь - цянь (Қытайдың ортасы тесік дөңгелек қола 
шақасы)

Ч
чаевые - шайпұл
чарт - чарт (акциялар бағамы өзгеруінің кес те лік 
бейнесін білдіретін термин)

чартер - чартер (теңіз көлігінде кемені, оның бір бө лі-
гін немесе жекелеген құжыраларын жалдау шарты; 
кеме иесі мен кеме жалдаушы арасындағы келісім)

чартер банковский - банк чартері
чартерный банк - чартерлік банк
чартизм - чартизм (егжей-тегжейлі кестелер, 
бағаның қозғалуы “бейнесінің” қайталанып оты-
ратыны туралы түсінік жүйелері не гі зін де нарық 
жағдаятына техникалық талдау жасау əдістерінің 
бірі)

чартист - чартист (1. инвестициялық талдампаз; 
2. бағалы қағаздар нарығында баға белгілеу үрдісін 
зерделеуші)

чарты - чарттар, баға кестесі (бағаны есепке алу жəне 
болжау үшін қолданылатын баға кестесі)

чарты столбиковые - бағаналы чарттар
чарты типа точка-крестик - нүкте-крест тұр па тын да-
ғы чарттар 

час быка - бұқа сағаты (биржадағы тауардың бағам-
дық құнының тұрақты өсуі)

“час интервенций” Фе деральной резервной систе-
мы - Федералдық сақтық қор жү йе сі нің “бас қын шы-
лық сағаты”

час медведя - аю сағаты (биржадағы та уар дың бағам-
дық құнының тұрақты төмендеуі)

частичная автоматизация производства - өндірісті 
ішінара автоматтандыру

частичная акция - ішінара акция
частичная компенсация - ішінара өтемақы
частичная конвертируемая валюта - ішінара айыр-
басталымды валюта (басқа валютаға айырбасталу 
мүмкіндігі шектеулі валюта, ұлттық валюта)

частичная конвертируемость - ішінара айыр-
бас та лым ды лық (валютаның барлық режиммен    
айналуы)

частичная обратимость - ішінара айна лым ды лық
частичная поставка - ішінара жеткізілім
частичная поставка ценных бумаг - бағалы қағаз дар-
ды ішінара жеткізу

частичная распродажа менеджерами синдиката 
своей доли в кредите - синдикат ме нед жерлерінің 
несиедегі өз үлесін ішінара сатуы

частичная утрата трудоспособности - еңбек ету 
қабілетінен ішінара айырылу

частично амортизированная ипотека - ішінара 
амортизацияланған ипотека

частично безработный - ішінара жұмыссыз
частично занятые служащие - ішінара жұ мыс пен 
қамтылған қызметшілер

частично ис пользованный кредит - ішінара пайда ла-
нылған кредит

частично конвертируемая валюта - ішінара айырбас-
талатын валюта

частично оплаченные акции - ішінара тө лен ген ак-
циялар

частично оплаченные облигации - ішінара төленген 
облигациялар

частично оплаченный - ішінара төленген
частично оплаченный акционерный капитал - 
ішінара төленген акционерлік капитал

частично покрытый долг - ішінара өтелген борыш
частично списанная стои мость - ішінара шегерілген 
құн

частичное блокирование счетов - шотты ішінара 
оқшаулау

частичное долговое обяза тельство - ішінара борыш-
кер лік міндеттеме
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частичное исполнение броке ром приказа клиента - 
клиенттің бұйрығын брокердің ішінара орындауы

частичное освобождение от об ременения - ауырт па-
лықтан ішінара босату

частичное погашение за долженности - бе ре шек ті 
ішінара өтеу

частичное погашение кредита - кредитті ішінара өтеу
частичное погашение облигационного займа - обли-
гациялық қарызды ішінара өтеу

частичное погашение ссуды - несиені ішінара өтеу
частичное полномочие - ішінара өкілеттік 
частичное право го лоса - ішінара дауыс құқығы 
ча стичное право голоса по акциям - акциялар бо-
йынша ішінара дауыс құқығы

частичное приобрете ние - ішінара сатып алу 
частичное приобрете ние активов или акций - 
активтерді немесе акцияларды ішінара сатып алу

частичное раскрытие - ішінара ашу
частичное резервное покрытие - ішінара резервтік 
өтем, ішінара сақтық өтем, ішінара сақтық қор өтемі

частичное списание - ішінара есептен шығару
частичное участие в займе - қарызға ішінара қатысу
частичное эмбарго - ішінара тыйым салу (та уар лар-
дың кейбір түрлерін əкелуге немесе əке туге тыйым 
салу)

частичные депозиты - ішінара депозиттер
частичный акцепт - ішінара акцепт, ішінара ризалық 

(алушының жеткізуші ұсынған шотты ішінара тө-
леуге келісуі)

частичный взнос - ішінара жарна
частичный возврат процентов при досрочном 
погаше нии ссуды - несиені мерзімінен бұрын өтеу 
кезінде пайызды ішінара қайтару

частичный индосса мент - ішінара индоссамент
частичный объект краткосрочного кредитования - 
қысқа мерзімді несиелендірудің ішінара объектісі

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 ак цио нер-
лік компания, жеке меншік ак цио нер лік компания

частная банкирская контора - жекеше банкирлер 
кеңсесі

частная биржа - жекеше биржа
частная компания - жекеше компания 
частная компания с ограниченной ответственно-
стью - жауапкершілігі шектеулі жекеше компания

частная корпорация - жекеше корпорация
част ная корпорация финансирования экспорта - 
экспортты қаржыландырудың жекеше корпорациясы 

частная ликвид ность - жекеше өтімділік
частная тезаврация - жекеше ақша қорын жинау
частник - жекеше (жеке меншік бизнеспен, кə сіп кер-
лік пен айналысушы адам; жеке мен шік иесі; жеке 
мен шік сатарман, саудагер)

частное ипотечное свидетельство - жекеше ипоте ка-
лық куəлік

частное предприятие - жекеше кəсіпорын
част ное размещение ценных бумаг - бағалы қағаз дар-
ды жекеше орналастыру

частное размещение ценных бумаг, по кото рому 
консультантом выступает банк - банк кеңесшісі 
болатын бағалы қағаздарды жекеше орналастыру

частная собственность - жеке меншік
частная собственность на землю - жерге жеке меншік
частная учетная ставка - жекеше есеп мөл шер лемесі
частное право - жеке меншік құқығы
част ное размещение ценных бумаг - бағалы қағаз дар-
ды жекеше орналастыру

частное страхование ипотечной задолженности - 
ипотекалық берешекті жекеше сақ тандыру

частное това рищество с ограниченной ответствен-
ностью - жауапкершілігі шектеулі жекеше се рік-
тестік

частное финансирова ние - жекеше қар жы лан ды ру
частные банкноты - жекеше банкноттар
частные внешние займы - жекеше сыртқы қарыз
частные внутренние инвестиции - жеке мен шік тегі 
ішкі инвестициялар

частные выгоды - жекеше пайда
частные депозиты - жекеше депозиттер (жекеше тұл-
ға лар дың немесе фирмалардың банк терге салым-
дары)

частные издержки - жекеше шығын (белгілі бір өнімді 
дайындаушы кəсіпорынның өзі кө те ре тін өндірістік 
шығын)

частные инвестиции - жекеше инвестиция
частные капиталовложения - жекеше күрделі қаржы 

(жабық тұрпаттағы акциялар шы ға ру мен байла-
нысты күрделі қаржы жұм са лы мы) 

частные переводы - жеке аудармалар
частные сбережения - жекеше жинақ ақша
частные финансовые средства - жекеше қар жы 
қаражаты

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 мен шік тегі 
депозит (жеке тұлғалардың не фир ма лар дың банкіге 
салған салымдары)

частный долг - ішінара борыш 
частный заем за рубежом - шетелдегі жекеше қарыз
частный заказ - жеке тапсырыс
частный залого вый сертификат - жекеше ке піл зат-
тық сертификат

частный залоговый сертификат, приобретенный пу-
тем покупки - сатып алу жолымен алынған жекеше 
кепілзаттық сертификат

частный инвестор - жекеше инвестор
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частный источник финан сирования - қар жы лан ды-
ру дың жекеше бастау көзі

частный капитал - жеке меншік капитал, жекеше 
капитал (жеке тұлғаға, тұлғалар тобына немесе 
заң ды тұлғаға тиесілі ақшалай не материалдық-
заттай капитал)

частный кредитор - жекеше несигер
частный кре дитор компаньона - серіктестің жекеше 
несиегері

частный кредитор члена компании - компания 
мүше сінің жекеше несиегері

частный монетный двор - жекеше мəнет (ақша) са-
райы

частный сектор экономики - экономиканың жекеше 
секторы

частный счет - жекеше шот, жеке шот
частный торговец - жекеше саудагер
частный трастовый фонд - жекеше сенім гер лік қор
частный труд - жекеше еңбек
частный фонд - жекеше қор
частота денежного потока - ақша ағынының жиілігі
часть - бөлік
часть акции - акцияның бөлігі
часть акций компа нии, находящаяся в свободном 
обра щении - компания акция ла ры ның еркін айна-
лыс та жүрген бөлігі

часть акционерного капитала, воплощенная в ма-
териальных активах - акционерлік капиталдың 
материалдық активтерде тұлғаланған бөлігі

часть акционерного капитала, воплощенная в не-
материальных активах - акционерлік капиталдың 
бейматериалдық активтерде тұлғаланған бөлігі

часть блока акций, продаваемых в течение 
определен ного времени таким образом, чтобы не 
сбить цену - бағаны түсірмеу үшін белгілі бір уақыт 
бойына сатылатын акциялар топтамасының бір бөлігі

часть выпуска новых ценных бумаг, которая оста-
ется у главы синдиката - синдикат басшысында 
қалатын жаңа бағалы қағаздар шығарылымының бір 
бөлігі

часть долгосрочного долга, погашаемая в текущем 
периоде - ұзақ мерзімді борыштың ағымдағы кезеңде 
өтелетін бөлігі

часть долгосрочного долга, погашение которой 
производится в текущем периоде - ұзақ мерзімді 
борыштың ағымдағы кезеңде өтелетін бөлігі

часть капитала компа нии, переданная ей на безвоз-
мездной основе - компанияның өтеу сіз негізде бер-
ген капиталының бір бөлігі

часть ка питала компании, равная стоимости ее 
акций - компанияның өз акция ла ры ның құнына тең 
капиталының бір бөлігі

часть квоты страны в Международном валютном 
фонде - елдің Халықаралық валюта қорындағы үлес-
те ме сі нің бір бөлігі

часть контракта - келісімшарт бөлігі
часть кредитной линии - кредит желісінің бөлігі

часть национального долга, обеспеченная реальны-
ми активами - ұлттық борыштың нақ ты активтер-
мен қамтамасыз етілген бөлігі

часть нерас пределенной чистой прибыли ком пании 
- компанияның бөлінбеген таза пайдасының бір бө-
лі гі (оны заң бойынша кəдуілгі акциялар бойынша 
дивиденд төлеу үшін пайдалануға болмайды)

часть облигационно го выпуска - облига ция лық шы-
ға рылымның бір бөлігі

часть портфеля ценных бумаг в общем инвестици-
онном траст-фонде - бағалы қа ғаз дар қоржынының 
ортақ сенімгерлік-қордағы бө лі гі

часть резервов - сақтық қордың бір бөлігі (бас тап қы 
несие мəмілесін жасау үшін қа жет ті)

часть рынка ссудного капитала - несие капитал на-
ры ғының бір бөлігі

часть составная - құрамдас бөлік
часть стоимости экс портного контракта, которую 
экс портер финансирует самостоя тельно - экс порт-
тық келісімшарт құнының экспортшы дербес қар жы-
лан ды ратын бөлігі

часть стоимости экспортного контракта, финан-
сируемая экспортером - экспорттық келісімшарт 
құны ның экспортшы қар жы лан ды ратын бөлігі

часть суммы уп лачена - соманың бір бөлігі тө ленді
часть участия - қатысу бөлігі (қайта сақ тан ды ру-
да бастапқы сақтандырушының тə уе кел дік тің бір 
бөлігін өз жауапкершілігінде ұстап, қалғанын қайта 
сақтандыруға беруі)

часть ценных бумаг, отложенных для продажи по 
специ альным закладам - бағалы қағаздардың ар-
нау лы кепілпұл бойынша сату үшін қалдырылған 
бөлігі

часть цены акции - акция бағасының бір бөлігі
часть цены акций, выплачиваемая при их выпус ке 

- акциялар бағасының оларды шы ға ру кезінде тө ле-
не тін бөлігі

часть цены выпущен ных акций, которую необходи-
мо оп латить - шығарылған ак ция лар дың төлеу үшін 
қажет бөлігі

часть чека, где сумма написана цифрами и пропи-
сью - чектің сомасы сандармен жəне əріп пен жа зыл-
ған бөлігі

часы приемные - қабылдау сағаты
часы работы банка - банктің жұмыс сағаты
часы работы биржи - биржаның жұмыс сағаты
часы рабо ты фондовой биржи - қор бир жа сы ның 
жұмыс сағаты

часы сверхурочные - мерзімнен тыс сағат, жұ мыс 
уақытынан тыс сағат

часы служебные - қызмет сағаты
часы, фактически проработанные - нақты жұ мыс 
істелген сағат 

чек - чек (1. бағалы қағаз; 2. аударма вексель; 3. тап-
сы рыс кер дің банкке жазбаша өкімі; 4. чек берушінің 
чекті ұсынушыға чекте көрсетілген соманы төлеу 
туралы банкке бұй рығы бар белгіленген нысандағы 
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ақша құжаты; 5. қолма-қол ақшасыз төлемақы ны-
сан да ры ның бірі)

чек акцептованный - акцептелген чек, риза лық беріл-
ген чек

чек альтернативный - баламалы чек
чек аннулированный - күші жойылған чек
чек банковский - банк чегі
чек без достаточного покрытия - жеткілікті өтел ме-
ген чек

чек без покрытия - өтелмеген чек
чек без права пере дачи - табыстау құқығы жоқ чек
чек без права перехо да из рук в руки путем индос-
самента - индоссамент жолымен қол дан қолға ауысу 
құқығы жоқ чек

чек безвалютный - валютасыз чек
чек бланковый - бланкілік чек 
чек в ино странной валюте - шетел валютасы түрін-
дегі чек

чек в оплату нескольких сделок - бірнеше мəміленің 
төлемақысына берілетін чек

чек в погашение - өтемге арналған чек
чек в счет суммы - сома есебіне қосылатын чек
чек в уплату за слитки благородных металлов - 
асыл металдар құймасы үшін төлеуге берілетін чек

чек валютированный - валюталандырылған чек
чек внутренний - ішкі чек
чек возвратный - қайтарылма чек
чек возвращенный - қайтарылған чек
чек, возвращенный неоплаченным из-за недостатка 
средств на счете - шоттағы қа ра жат тың же тіс пеу ші-
лі гі себепті төленбей қай та рыл ған чек

чек, выданный отдельным лицам - жекелеген тұлға-
ларға берілген чек

чек, выданный отдель ным лицом - жекелеген тұлға 
берген чек (компания чегінен өз ге ше түрде)

чек, выпи санный банком на себя - банк өзіне жаз ған 
чек 

чек, выписанный в одном экземпляре - бір дана етіп 
жазылған чек 

чек, выписанный для уплаты по одной сделке - бір 
мəміле бойынша төлеу үшін жа зыл ған чек

чек, выпи санный на банк - банкке жазылған чек
чек, выписанный на банк, в котором получатель по 
чеку имеет счет - чек бойынша алушының шоты бар 
банкке жазылған чек

чек, выписанный на данный банк - белгілі бір банк-
ке жазылған чек

чек, выписанный на иногородный банк - басқа 
қаланың банкінде жазылған чек

чек, выписанный на предъявителя - ұсы ну шы ға 
жазылған чек

чек, выставленный банком на другой банк - банктің 
басқа банкке ұсынған чегі

чек, выставленный в одном экземпляре - бір дана-
мен ұсынылған чек

чек гарантированный - кепілдікті чек
чек дарственный - сыйға тарту чегі

чек, датированный более поздним числом - неғұр-
лым кейініректегі күн қойылып жа зыл ған чек 

чек, датированный будущим числом - ал да ғы күн 
койылған чек

чек денежный - ақшалай чек
чек для оплаты наличными - қолма-қол тө леу үшін 
берілетін чек

чек для оплаты процентов по облигациям - облига-
циялар 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 (негізінен ту рис тер ді валю-
тамен қамтамасыз ету құралы ретінде пайдаланы-
латын төлем құжаты)

чек дружеский - достық чек
чек единый на производство нескольких платежей - 
бірнеше төлемдерді төлеуге ар нал ған бірыңғай чек

чек золотой - алтын чек
чек из лимитированной чековой книжки - лимиттел-
ген чек кітапшасынан алынған чек

чек именной - атаулы чек, бəсіре чек (белгілі бір адам-
ға жазылатын чек) 

чек, имеющий скрытую помету - жасырын белгісі 
бар чек

чек иностранный - шетелдік чек
чек кассира (кассирский) - кассир чегі 
чек кассовый - касса чегі
чек клиента, гарантированный его банком - тапсы-
рыс кердің өз банкі кепілдік берген чегі

чек клиентский - клиент чегі, тапсырыскер чегі
чек коммерческий - коммерциялық чек
чек компании - компания чегі
чек, который не может быть передан путем индосса-
мента - индоссамент жолымен беруге болмайтын чек

чек кредитный - несиелік чек
чек кроссированный (кросс-чек) - крос тал ған чек 

(кросс-чек), кедергілі чек
чек лимитированный - лимиттелген чек, шек телген 
чек

чек лимитный - лимиттік чек
чек на банк - банкке арналған чек
чек на возвращаемую сумму - қайтарылатын сомаға 
арналған чек

чек на выплату дивиденда - дивиденд тө леу ге арнал-
ған чек 

чек на выплату доходов по облигациям - облигация-
лар бойынша кірісті төлеуге ар нал ған чек

чек на выплату процентов - пайыз төлеуге ар налған 
чек 

чек “на нас” - “біздік” чек, “бізге арналған” чек
чек непогашенный - өтемі төленбеген чек
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чек на получение заработной платы - жа ла қы алуға 
арналған чек

чек на по лучение 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 ар нал ған чек
чек на счет по лучателя - алушы шотына ар нал ған чек
чек, находящийся в процессе инкассации - инкасса-
ция барысында тұрған чек

чек, не имеющий покрытия - өтемі (жабыны) жоқ чек
чек, не передаваемый по индоссаменту - индосса-
мент бойынша берілмейтін чек

чек, не покры тый средствами на чеке - чек тегі қара-
жатпен өтелмеген чек

чек, не принятый к оплате банком - банк тө леу ге 
қабыл дамаған 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 айналдыры-
латын чек

чек ограниченного поль зования - шектеулі түрде 
пайдаланылатын чек

чек оплаченный - төленген чек
чек, оплачиваемый бан ком в присутствии владель-
ца чека - банк чек иесінің қа ты суы мен төленетін чек

чек, оплачиваемый через касси ра - кассир арқылы 
төленетін чек

чек, оплачиваемый че рез чужой почтовый чек - 
біреудің пошта чегі арқылы төленетін чек

чек опротестованный - наразылық білдірілген чек
чек ордерный - ордерлік чек
чек открытый - ашық чек
чек переводный - аударма чек
чек, переданный по индоссаменту - индоссамент бо-
йынша табысталған чек

чек, передаваемый по индоссаменту - индоссамент 
бойынша берілетін чек

чек, перенесенный на перфокарту - перфо кар та ға 
көшірілген чек

чек перечеркнутый - сызып тасталған чек
чек по клиринговым расчетам - клирингілік есеп 
айырысу чегі

чек, по кото рому наличные деньги переводятся со 
счетов компаний на счет банка - қолма-қол ақша 
компаниялардың шоттарынан банк шотына аудары-
латын чек

чек, по которому отдан приказ о приостановке пла-
тежа - т өлемді тоқтата тұру туралы бұйрық берілген 
чек

чек, по которому при остановлен платеж - төлем 
тоқтатыла тұрған чек

чек, по текущему счету - ағымдағы шот чегі
чек погашенный - өтелген чек
чек подарочный - сыйға тартылған чек
чек поддельный - жалған чек, жасалынды чек
чек, подписанный каз начеем - қазынашы қол қойған 
чек (яки басқа тұлға қол қойған чек)

чек, подпи санный кассиром - кассир қол қойған чек
чек, подписанный слу жащим банка - банк қызмет ші-
сі қол қойған чек

чек подтвержденный - қуатталған чек
чек, подтвержденный банком - банк қуат та ған чек, 
банк растаған чек

чек покупателя - сатып алушы чегі
чек, полученный в подарок - сыйлық ретінде алынған 
чек

чек, посредством которо го выплачивается дивиденд 
- дивиденд төленетін чек

чек, поступающий из расчетной палаты - есеп айы-
рысу палатасынан түсетін чек

чек почтовый - пошта чегі
чек, предназначенный для оплаты определенных 
счетов - белгілі бір шоттарды тө леу ге арналған чек

чек предъявительский - ұсынбалы чек
чек, предъявленный в банк, на который он выпи-
сан - жазылған банкке көрсетілген 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 палата сы ның 
чегі

чек расчетный - есеп айырысу чегі
чек резиновый - резина чек (банк шотындағы тиіс ті 
қалдықпен қамтамасыз етілмеген чек)

чек с ваучером - ваучерлі чек, кепілхатты чек
чек с надписью банка о принятии к платежу - банк-
тің төлемге қабылдау туралы жазбасы жазылған чек

чек с общим крос сированием - ортақ крос со лан ған 
чек

чек с отметкой “обратитесь к чекодателю” - “чек 
берушіге жүгініңіз” деген белгі со ғыл ған чек

чек с отсылкой к чекодателю - чек берушіге сілтеме 
жасалған чек

чек с увеличенной суммой - сомасы көбей тіл ген чек
чек сберегательного банка - жинақ банктің чегі
чек сберегательный - жинақ ақша чегі
чек со специальным кроссированием - ар нау  лы 
кросталған чек 

чек товарный - тауар чегі
чек только для без наличных расчетов - тек қол ма-
қол есеп айырысу үшін ғана берілетін чек

чек транзитный - транзит чек
чек третьей стороне - үшінші тарапқа бері ле тін чек
чек третьей стороны - үшінші тараптың чегі
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чек туристический//туристский - туристік чек
чек удостоверенный - куəландырма чек, куəлан ды-
рыл ған чек

чек, удостоверен ный банком - банк куəлан дыр ған чек
чек, удостоверенный банком на сумму, превышаю-
щую остаток на счете чекодателя - банк чек бе ру-
ші нің шотындағы қалдықтан асып түсетін сома ға 
куəландырған чек

чек, удостоверяющий выдачу кредита - кредит (не-
сие) берілгенін куəландырушы чек

чек, утративший силы - күшін жоғалтқан чек
чек фиктивный - жалған чек
чеканить золотую монету - алтын мəнетті (ша қаны) 
шеку

чеканить монету - мəнетті (шақаны) шеку
чеканка - шекіме
чеканка монет - мəнет шеку, шақа шеку
чеканка монет с соблюдением установленного стан-
дарта - белгіленген стандартты сақ тай отырып мəнет 
шеку

чеканка монет с уменьшенным содержанием благо-
родного металла - құрамында асыл метал азай тыл-
ған мəнетті (шақаны) шеку

чеканка разменной монеты - ұсақ мəнет (шақа) шеку
чеканщик - шекімеші
чеки и другие платежные документы в процессе ин-
кассации - инкассация үдерісіндегі чектер мен басқа 
да төлем құжаттары (клиринг кезінде қолданылатын 
чектер мен басқа да төлем құжаттары)

чеки и платежные поручения в процессе банковско-
го клиринга - банк клирингі үдерісіндегі чектер мен 
төлем тапсырмалары

чеки, отсылаемые в расчет ную палату - есеп айыры-
су палатасына жөнелтілетін чектер

чеки, подлежащие оплате банка ми, не являющи-
мися членами Лон донской клиринговой палаты 
- Лондон клирингілік па ла та сы ның мүшелері болып 
табылмайтын банктер төлеуге тиіс чектер

чеки, поступившие в банк из расчетной палаты 
для оплаты - есеп айырысу палатасынан төлеу үшін 
банкке түскен чектер

чеки, предъявленные для платежа непосредственно 
банку-плательщику - тікелей тө лем ші-банкке төлеу 
үшін көрсетілген чектер

чекинг - чекинг (бақылау, тексеру)
чек-каунтер - чек-каунтер, қолхат-чек
чековая карточка - чек карточкасы
чековая книжка - чек кітапшасы
чековая книжка коммерческого банка - ком мер ция-
лық банктің чек кітапшасы

чековая книжка по приватизационным жилищным 
купонам - тұрғын үй же ке ше лен ді ру купондары бо-
йынша чек кітапшасы

чековая книжка по приватизационным инвестици-
онным купонам - инвестициялық жекешелендіру 
купондары бойынша чек кітапшасы

чековая книжка сберегательного банка - жи нақ 
банктің чек кітапшасы

чековая конвенция - чек келісімшарты
чековая кредитная програм ма - чектік кредит бағ-
дар ламасы

чековая лента - чек таспасы
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” деньги - “чектік” ақша
чековые инвестиционные фонды социальной за-
щиты - əлеуметтік қорғаудың чектік инвестициялық 
қорлары

чековые папки - чек папкалары
чековые сделки - чек мəмілелері
чековые услуги - чек қызметтерін көрсету
чековый - чектік
чековый акцепт - чектік акцепт
чековый бланк - чек бланкі
чековый вклад - чектік салым
чековый депозит - чек депозиті
чековый инвестиционный фонд - инвести ция лық чек 
қоры

чековый клиринг - чек клирингі
чековый кредит - чек кредиті
чековый кредит-“по душка” - чектік “көп шік”-кредит
чековый курс - чек бағамы
чековый мошенник - чектік айлакер
чековый оборот - чек айналымы
чековый паевой счет, предлагаемый кредитным 
сою зом - несие одағы ұсынатын чектік үлеспұлдық 
шот

чековый план Рэди - Рэди чектік жоспары
чековый приватизационный аукцион - чек тік жеке-
ше лендіру аукционы

чековый процентный своп - чектік пайыздық своп 
(айырбас) (ол бойынша уағдаласылған деңгейден 
жоғары қалдықты банк ақша на ры ғына өзінен-өзі 
инвестициялайды жəне клиент көтеріңкі пайыз 
алады)

чековый процентный счет - пайыздық чек шоты 
чековый процент ный счет в банке, приносящий до-
ход по ставкам денежного рынка - банктегі ақша 
нарығының мөлшерлемесі бойынша табыс əкелетін 
чектік пайыздық шот

чековый реестр - чектік тізілім
чековый счет - чектік шот
чековый счет с взимани ем платы за услуги - көр се-
тіл ген қызметтер үшін төлемақы өн ді ріп алынатын 
чектік шот

чекодатель - чек беруші (чекті жазып беруші тұлға)
чекодержатель - чек иесі, чек ұстаушы (жа зыл  ған 
чектің иесі болып табылатын тұлға)

чекополучатель - чек алушы
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“чекрайтер” - “чекрайтер”, “чектің үстіне” жаз  ғыш 
(соманы түзетуді немесе жал ған дық жасау ды қиын-
дату үшін чектің бет кі жа ғы на соманы кі рік ті ріп 
басатын құ рыл ғы)

чек-расписка - қолхат-чек (1. банк арқылы инкассолау 
үшін берілмейтін қолхат; 2. тү бір те гін де төлемнің 
мақсаты туралы ақпарат берілетін чектің ерекше 
нысаны)

челнок - желқайық, əбжіл, əбжіл жаб дық тау шы, əбжіл 
саудагер, алып-сатар (көпшілік қол ды тауарларды, 
əдетте, шетелдік ар зан ба зар лар дан көтере сатып 
алып, отан дық ұсақ көтерме сауда жəне бөлшек 
сауда базарларына жеткізетін саудагер, жаб дық-
тау шы)

человек - адам (ойлау мен сөйлеу дарыны, ең бек құ-
ра лын жасау, оны қоршаған ор та ға əсер етуге 
пайдалану қабілеті бар қо ғам дық-тарихи қызмет 
субъектісі)

человек нетрудоспособный - еңбекке қабі лет сіз адам
человек, работающий по найму - жалданып жұмыс 
істейтін адам 

человеко-день - адам-күн (жұмыс уа қы ты ның өлшем 
бірлігі, бір адамның жұмыс кү ні нің белгіленген ұзақ-
ты ғы на қарамастан бір күн бойына істеген жұ мы-
сын сипаттайтын көрсеткіш)

человеко-месяц - адам-ай
человеко-неделя - адам-апта
человеко-час - адам-сағат (бір адамның нақ ты жұ мы-
сы ның тиісті сағатына сай ке ле тін жұмыс уақы-
ты ның өлшем бірлігі)

человек-реклама - жарнама-адам (кеудесіне, арқасына 
құлақтандырулар іліп алған адам)

человеческие отношения - адамдардың қа рым-қаты-
на сы, адами қарым-қатынас (ме нед жменттің құрам-
дас бөлігі)

человеческий интеллектуальный капитал - адами 
зиялылық капиталы, адами зияткерлік капитал

человеческий капитал - адами капитал, адам ка-
питалы (1. өндіріс үдерісінде жи нақ тал ған білім, 
бі лік ті лік; 2. жұмыс күшінде кө рі ніс тапқан білім 
мен дағды, яғни өн ді ріс факторы ретіндегі еңбекте 
көрініс тап қан кə сіп тік дағды мен машықтардың 
жиын ты ғы)

человеческий труд - адам еңбегі
чентезимо - чентезимо (Италияның, Сан-Мариноның 
жəне Ватиканның ұсақ мəнеті)

червонец - червонец (1. орыстың ХVІІІ-ХІХ ға сыр лар-
да ғы құны үш рубльдік, салмағы 3,4 г алтын мəнеті; 
2. алтын мəнеттің атаулы құнын белгілеу үшін 
қол данылатын орыс тың метрологиялық термині; 
3. 1922-47 жылдарда КСРО-да қолданылған банк 
билеті)

червонец золотой - алтын червонец 
червонное золото - қызыл алтын
через брокера - делдал арқылы 
через межбанков ский рынок - банк аралық нарық 
арқылы

через рынок - нарық арқылы
через уполномоченного - уəкіл арқылы
черная касса - қара касса (корпорацияның, фирманың 
бейресми шығынға, соның ішін де пара беруге 
жұмсалатын қолма-қол ақ ша сы ның заңсыз қоры)

черная экономика - қара экономика, жасырын эконо-
мика (ұлттық шоттар жүйесінде көр се тілмейтін 
барлық мəмілелер үшін қол да ны ла тын термин)

черная пятница - қаралы жұма (қаржы на ры ғын дағы 
жағдаяттың күрт құлдырауын білдіретін термин)

черновик - бастаулық (жаргон сөз: алдын ала жүр гі-
зіл ген келіссөз, келісім, уақытша ше шім, мə мі ле аясы 
туралы бастапқы мə лі мет)

черный возврат - қаралай қайтару (тиімді мем ле-
кет тік тапсырысты орындауға бө лі не тін ақ ша-
лай қаражаттың бейресми атауы, тапсырысты 
орындаушы бұл қа ра жат ты осы тапсырысты, жұ-
мыс ты алғаны үшін алғыс ретінде бишікеш, мем ле-
кет тік ор ган ның басшысы арқылы тапсырыскерге 
қайтарады)

черный вторник - қаралы сейсенбі (жағ даят тың 
күрт төмендеуін, қаржы нарығындағы күйреуді біл-
ді ре тін жағымсыз термин)

“черный вход” - “қара есік” (жасырын кі ре тін есік: 
Ұлыбританияда есеп үйлерінің бі рі нің делдалдығы 
арқылы банктің ақша на ры ғы ның өтімділігін көтеру 
əдісі)

“черный курс” - “қара бағам” (валютаны айыр бас-
тау дың бейресми бағамы, валютаны “қара базарда” 
айырбастау бағамы)

черный маклер - қара маклер (жеке дара жұ мыс жа-
сайтын, тиісті лицензиясы жоқ, жылжымайтын 
мүлікті сатып алу-сату жəне жалдау қызметін 
көрсетуші риэлтер)

черный нал - қаралай қолма-қол ақша (қайта құру 
кезеңінен кейін орыс кəсіпкерлері арасында та рал-
ған ұғым: кəсіпкерлік фирманың ресми құ жат тар-
да, бухгалтерлік шоттарда, есеп теңгерімдерінде 
есептелмеген, бі рақ кəсіпкерлік операцияларда пай-
даланылатын қолма-қол ақша, ақша кассасы деген 
ма ғы на ны білдіреді) 

черный понедельник - қаралы дүйсенбі (өт кен ап-
тадан кейін бағаның күрт құл ды ра уын білдіретін 
термин)

“черный рынок” - “қара базар” (мемлекеттік ты-
йым ды бұзып, тауарлар сатып алу немесе сату не 
шетел валютасымен операциялар жасау; бейресми, 
құпия базар: тауарларды, көрсетілетін қыз мет-
тер ді сатушылар мен сатып алушылар арасында 
қолданыстағы заңды бұзып қалыптасқан эко но ми-
ка лық қатынастардың жиынтығы, көлеңкелі эко но-
миканың бір белгісі)

“черный” рынок золота - “құпия” алтын базары, 
алтын ның қара базары

черный рыцарь - қара сері (жаргон сөз: басқа компа-
нияны өзіне қосып алу жөнінде жағымсыз ұсыныс 
жасаушы фирма)
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черный список - қара тізім (халықаралық саудада 
басқа елдер азаматтарының сауда мəмілесін жаса-
уы на тыйым салынған жеке тұлғалары мен фир ма-
ла ры ның тізбесі)

“черный ход” - “қара есік” (АҚШ қаржы ми нистрлігі 
атауларының бірі)

черный ящик - қара жəшік (жаргон сөз: мар ке тин-
гі лік тəсіл, сатып алушылардың сатып алу туралы 
шешім қабылдау үдерісін көрсететін мінез-құл қы-
ның үлгісі, мұнда сатып алушының нақ сатып алу 
ке зін де гі мінез-құлқы ғана тіркеледі) 

“чертова плата” - “шайтан төлемі” (несиенің жұты-
луын қаржыландыру үшін қажетті несие берген 
бас қа компанияның жұтылуы туралы ұсыныс жа са-
ған жеке тұлға не компания төлейтін сыйақы)

“честная и объективная картина”, - “адал жəне əділ 
көрініс” (компанияның есеп-қисабы бухгалтерлік 
есеп əдістемесінің деректеріне сəйкес орындалғанын 
қуат тау үшін аудиторлар қолданатын сөз тіркесі)

“честная” облигация - “адал” облигация
честное встречное удовлетворение при банкрот-
стве - банкроттық кезінде адал ыңғайласпа қана ғат-
тандыру

“честное обслуживание” - “адал қызмет көр се ту” 
(істі адал жүргізу ережелеріне сəй кес ұйымның кли-
енттермен риясыз іс кер  лік қа тынасы, клиенттердің 
сеніміне ие болу, шоттарды дұрыс жүргізу жəне 
ресімдеу үшін жауапкершілік жүктелу)

честь и достоинство - абырой мен қадір-қа сиет 
(заңмен қорғалатын жекебасылық, бей мү лік тік, 
адалауға жатпайтын игі лік тер: аза мат тың неме-
се ұйымның əлеуметтік ізгі бағасы, қадір-қасиеті, 
жекебасының өзіндік бағасы)

четвертый рынок - төртінші нарық (дел дал дық ко-
миссия алымын үнемдеу мақсатымен институттық 
инвесторлар арасында ба ға лы қағаздардың ірі топ-
тамасымен жасалатын тікелей сауда)

четверть - ширек (орыстың сусымалы денелер кө-
ле мі нің өлшемі (1 ширек=2 осьмин=209,91 л) жəне 
сұ йық тық өлшемі (1 ширек=1/4 шелек=3,08 л), қан-
дай да болсын өлшем бір лі гі нің 1/4 бөлігіне тең өлшем, 
мыс., 1/4 аршын)

четверть пенса - пенстің ширегі (Ұлы бри та ния ның 
ескі ақша жүйесінде)

чети (четверти) - чети (ширектер) (Ресейде ХVІ-ХVІІ 
ғасырларда жұмыскер халыққа қа тысты қаржы, 
əкімшілік-сот істерін жүр  гіз ген орталық мекеме, 
алым-салық тө лей тін халықтан табысының ши ре-
гін алып отырған)

четко выявив шаяся тенденция - айқын көрі ніс тап-
қан үрдіс

четкость - айқындық, анықтық
четрум - четрум (Бутанның ұсақ шақасы, ұсақ 
рупиясы)

четыре “пи” маркетинга - маркетингідегі төрт “пи” 
(маркетингінің компанияның та быс қа же туі нің 
төрт факторын қа рай тын кең таралған тұ жы-

рым да ма сы, олар: өнім, баға, тарату жəне жыл-
жыту - түп нұс қа да ағылшынша p (“пи” деп оқы ла-
ды) product, price, place, promotion)

чехословацкая крона - Чехословакия кронасы
Чикагская биржа риса и хлопка - Чикагоның күріш 
пен мақта биржасы

Чикагская опционная биржа - Чикагоның опциондық 
биржасы

Чикагская срочная товарная биржа - Чика го ның 
мерзімді тауар биржасы

Чикагская товарная биржа - Чикагоның та уар бир-
жасы

чилийское песо - Чили песосы
чиновник высокопоставленный - жоғары ла уазымды 
шенеунік

чиновник государственный - мемлекеттік ше неунік
чиновник коррумпированный - жемкор ше неунік
чиновник местных органов управления - жергілікті 
басқару органдарының шенеунігі

чиновник правительственный - үкімет ше неу нігі
чип - чип (компьютерлік техника, ұялы телефон ком-
по нент терінің бірі: интегралды тəсімі бар крис-
тал,; микротəсім) 

чип электронный - электронды чип
“чиповая” карточка - “чиптік” карточка (плас тик 
карточка)

чипс - чипс (банк аралық клирингілік есеп айы рысудың 
электронды желісі)

численность - сан, сандық құрам (белгілі бір белгі бо-
йынша белгілі бір санатқа жататын адамдардың 
саны айқындайтын эко но ми ка лық, статистикалық 
көрсеткіш)

численность персонала - қызметкерлер құ ра мы ның 
саны

численность предельная - шекті сан
численность работающих - жұмыс істей тін дер саны
численность работников - қызметкерлер (жұ мыс кер-
лер) саны

числиться - есептелу
числиться в списке - тізімде есептелу
число - сан, күн (1. санау ұғымы; 2. айдың бас қа күн-
дер дің реттік қатарындағы бір күні; 3. бір де ңе нің 
саны; 4. бірдеңенің құ ра мы, қа тары, жиынтығы) 

число акций компании, установленное ее уста-
вом - компания акцияларының оның жар ғысында 
белгіленген саны

число акций, необходимое для осуществления кон-
троля за деятельностью корпорации - кор по ра ция-
ның қызметін бақылау үшін қажетті акциялар саны

число дней после акцептования векселя - вексель 
акцептелгеннен кейінгі күндердің саны

число дробное - бөлшек сан
число кратное - еселік сан
число оборотов оборотных средств - айналым қара-
жа ты айналымының саны

число округленное - дөңгелектелген сан
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число покрытия процен тов прибылями компании - 
пайыздарды компанияның пайдасымен өтеу саны

число процентное - пайыздық сан
число среднее - орта сан, орташа сан
число фьючерсных или опционных контрактов, 
проданных за определенный промежуток вре мени 
- белгілі бір уақыт ара лы ғында сатылған фьючерстік 
немесе опцион дық келісімшарттардың саны

число целое - бүтін сан
число ценных бумаг, имею щихся для продажи - сату 
үшін қолда бар бағалы қа ғаз дар дың саны

число человеко-дней - адам-күн саны
число членов - мүшелер саны
числовое программное управление - сандық бағ дар-
ла ма лық басқару (станок немесе жаб дық опе ра ция-
ла ры ның тізбектілігін алдын ала бағ дар ла ма лау)

чистая аренда - таза жалгерлік
чистая аренда земли - жерді таза жалдау
чистая балансовая стоимость - таза тең ге рім дік құн
чистая банковская позиция - таза банк жай ға сымы
чистая валютная выручка - таза валюта тү сі мі, таза 
валюталық түсім

чистая валют ная система, основанная на ключе вых 
валютах без участия золота - алтыны жоқ түйінді 
валюталарға негізделген таза валюталық жүйе

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 дис конт-
тал ған құн (инвестицияланған ақ ша лай қаражат 
қозғалысының бүгінгі құны)

чистая добавленная стоимость - таза қо сыл ған құн
чистая долгосрочная задолженность - таза ұзақ мер-
зім ді берешек

чистая задолженность - таза берешек
чистая игра - таза ойын (əртараптандыру іс жүзінде 
бизнестің бір желісіне арналғанын білдіретін биржа 
жаргоны)

чистая конкуренция - таза бəсеке
чистая кредитная си стема - таза несие (кредит) 
жүйесі

чистая кредитовая или дебетовая позиция - таза 
кредиттік немесе дебеттік жайғасым

чистая линия кредита - таза кредит желісі
чистая позиция - таза жайғасым
чистая покупательная способность - таза сатып алу 
қабілеті

чистая полоска - таза жолақ
чистая монополия - таза монополия
чистая монопсония - таза монопсония
чистая операционная прибыль - таза опера ция лық 
пайда 

чистая потеря - таза шығасы
чистая потреб ность в финансировании - қар жы лан-
ды ру да ғы таза қажеттілік

чистая прибыль - таза пайда (1. жалпы та быс тың 
еңбекақы қорын жасақтаудан, са  лық  тар ды, ауда-
рымдарды, бюджетке мін  дет  ті төлемдерді тө ле-
ген нен кейін қал ған бөлігі; 2. пайда сомасы мен айна-
лым са лы ғы ның сомасы)

чистая прибыль до вычета налогов - салық тарды 
шегергенге дейінгі таза пайда

чистая прибыль до уплаты налога - салық тө легенге 
дейінгі таза пайда

чистая прибыль или убыток компании за опреде-
ленный период - компанияның бел гі лі бір кезеңдегі 
таза пайдасы

чистая прибыль к объему продаж - сату кө ле міне 
қосылатын таза пайда

чистая прибыль ком пании - компанияның таза пай-
дасы

чистая прибыль на акционерный капитал - ак цио-
нерлік капиталға шаққандағы таза пайда

чистая прибыль на акцию - акцияға шақ қан да ғы таза 
пайда

чистая прибыль на обыкновенную акцию - кəдуілгі 
акцияға шаққандағы таза пайда

чистая прибыль на одну акцию - бір акцияға шақ қан-
дағы таза пайда

чистая прибыль от обмена валюты - валютаны айыр-
бастаудан алынған таза пайда

чистая прибыль после уплаты налога - са лық төле-
ген нен кейінгі таза пайда

чистая прибыль с учетом “необычных” доходов и 
расходов - “əдеттен тыс” кіріс пен шығысты ес кер-
ген де гі таза пайда 

чистая прибыль сферы услуг - қызметтер көр сету 
саласының таза пайдасы

чистая прибыль экономики - экономиканың таза 
пайдасы

чистая прибыльность - таза пайдалылық
чистая приведенная стоимость - таза кел ті рін ді құн
чистая продукция - таза өнім (белгілі бір уа қыт ке зе-
ңін де гі кəсіпорын өндірісі көлемінің ақшалай тұл ға-
лан ған көрсеткіші)

чистая разница - таза айырма
чистая сделка - таза мəміле (сатып алушы мен сату-
шы комиссиялық алым төлемейтін бағалы қағаздар 
мəмілесі)

чистая сделка с ценными бумагами - бағалы қағаздар 
сатылатын таза мəміле

чистая стоимость - таза құн
чистая стоимость акти вов в расчете на одну акцию 

- активтердің бір акцияға шағып есептегендегі таза 
құны

чистая стоимость акти вов компании в расчете на 
одну ак цию - компания активтерінің бір акцияға ша-
ғып есептегендегі таза құны

чистая стоимость активов на акцию - активтердің 
акцияға шаққандағы таза құны

чистая стоимость акционерного капитала - акцио-
нер лік капиталдың таза кұны
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чистая стоимость в расчете на акцию (нетто-капи-
тал) - акцияға шаққандағы таза құн (таза капитал)

чистая стоимость долгового обязательства - борыш-
қорлық міндеттеменің таза құны

чистая стоимость за рубежных активов - шетелдік 
активтердің таза құны

чистая стоимость зо лота - алтынның таза құны
чистая стоимость имущества - мүліктің таза құны
чистая стоимость капитала - капиталдың таза құны
чистая стоимость компании - компанияның таза 
құны

чистая стоимость процента - таза пайыз құны
чистая стоимость реализации - таза өткізу құны
чистая стоимость ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар-
дың таза құны

чистая сумма - таза сома
чистая сумма активов - активтердің таза қо сын дысы 

(сомасы)
чистая сумма бан ковских депозитов до востребова-
ния - талап етілмелі банк де по зит те рі нің таза сомасы 
(басқа банктердің де по зит тері бойынша берешегін 
жəне инкассация үдерісіндегі қаражатты шегеріп 
тас та ған дағы сома)

чистая сумма внешнего долга - сыртқы бо рыш тың 
таза сомасы

чистая сумма возврата про данного товара - сатыл-
ған тауардың таза сомасы

чистая сумма денежных по ступлений - 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 мін-
деттемелердің таза сомасы

чистая сумма текущих активов - ағымдағы таза ак-
тивтер сомасы

чистая текущая стоимость - ағымдағы таза құн
чистая тратта - таза тратта
чистая утечка капита ла - капиталдың таза жылыс-
тауы

чистая цена - таза баға
чистая цена имущества - мүліктің таза бағасы
чистая цена облигации - облигацияның таза бағасы
чистая цена реализации - өткізудің таза бағасы 

(барлық ілеспе шығындарды шегеріп тастағанда 
активтердің белгілі бір түрін сатудан түсетін 
сома)

чистая экономическая прибыль - таза эко но ми калық 
пайда

чистая экономическая рента - таза эко но ми ка лық 
рента

чистая экономическая теория - таза эко но ми ка лық 
теория

чистка облигаций - облигацияларды тазарту (жаргон 
сөз: алтын кесінділі бағалы қа ғаз дар “дивидендті 
қоспағанда” деген бағамен сатыла бастаған күннен 
кейін жəне олар “дивидендті қосқанда” деген баға-
мен сатыла бастағанға дейін сатып алу тəсілі) 

чистка окон - терезені тазарту (жаргон сөз: тең ге-
рім ді салық органдарына беру сəтінде немесе ұзақ 
мерзімді несиеге айналдыру ке зін де оған тиімділік 
сипат беру үшін қол да ны ла тын шара)

чисто денежные средства - таза ақшалай қа ра жат
чистое бюджетное кредитование - таза бюд жет тік 
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 
(акцияның, облигацияның, тауардың не өз ара көмек 
қорының бір күннен келесі күнге өт кен соңғы сауда 
бағасының арасындағы айырма)

чистое имущество - таза мүлік (компанияның жалпы 
активтері мен борышқорлық мін дет те ме лері ара-
сын дағы айырма)

чистое инкассо - таза инкассо
чистое кредитование - таза несиелендіру
чистое кредитовое сальдо - таза кредиттік сальдо
“чистое плавание” - “таза құбылма”, “таза құбылу”
чистое плавание валютных курсов - валюта баға мы-
ның таза құбылуы (елдің валюта бағамының еркін 
ауытқуына жол беретін, валюта нарығына тікелей 
басқыншылық жасауды көздемейтін мемлекеттік 
саясат)

чистое право собственности - таза меншік құқығы
чистое рабочее время - таза жұмыс уақыты
чистое серебро - таза күміс
чистое хеджирование - таза хеджерлеу
чистое экономическое благосостояние - таза эконо-
ми ка лық əл-ауқат (экономикалық əл-ауқаттың жал-
пылама көрсеткіші)

чистота золота - алтынның тазалығы
чистота юридическая - заңи тазалық
чистые активы акционерного банка - ак цио нер лік 
банктің таза активтері (қоғам мін дет те мелерінің со-
масына азайтылған қоғам активтерінің сомасы)

чистые активы в расчете на одну обыкновенную ак-
цию - бір кəдуілгі акцияға шақ қан да ғы таза активтер

чистые активы инвестиционного фонда - ин вес ти-
ция лық қордың таза активтері

чистые валютные поступления - таза валюта түсімі
чистые денежные поступления - таза ақша түсімі
чистые доходы, полученные от инвестиционных 
ценных бумаг - инвестициялық бағалы қағаздардан 
алынған таза табыс

чистые заимство вания за период - кезеңдегі таза 
өзара қарыз алысу
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чистые заимствова ния на определенную дату - бел-
гі лі бір күнгі таза өзара қарыз алысу

чистые заимствованные резервы - таза өзара қарыз 
сақтық қорлары

чистые заимствованные федеральные фонды в про-
центном отно шении к непогашенным средним 
нетто-кредитам - өтелмеген орташа таза-кредитке 
пайыздық қатынастағы федералдық таза өзара қарыз 
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 ма те риал дық 
активтер

чистые налоги - таза салықтар
чистые налоги на импорт - импортқа салынатын таза 
салықтар

чистые налоги на продукцию - өнімге салынатын 
таза салықтар

чистые нетто-активы - таза нетто-активтер
чистые новые сбережения - таза жаңа жинақ ақша
чистые операционные убытки компании - компания-
ның таза операциялық залалы

чистые покупки - таза сатып алынған заттар
чистые потери капитала - капиталдың таза шыға-
сысы

чистые продажи - таза сату
чистые расходы на уплату процентов по займу - қа-
рыз бойынша пайыз төлеуге жұм сал ған таза шығыс

чистые сбережения - таза жинақ ақша
чистые сво бодные (или чистые заемные) резервы - 
таза бос (немесе таза қарыз) сақтық қорлары

чи стые списания в качестве процентной доли сред-
них нетто-кредитов - орташа таза-кредиттің пайыз-
дық үлесі ретінде таза шегерім

чистые текущие активы - ағымдағы таза активтер 
чистые текущие де нежные активы - ағым да ғы таза 
ақша активтері

чистые текущие обязательства - ағымдағы таза 
міндет темелер

чистые трансфертные платежи - таза тран с ферт тік 
төлемдер

чистые убытки - таза залал
чистые убытки, полученные от инвестиционных 
ценных бумаг - инвестициялық бағалы қағаздардан 
келтірілген таза залал

чистые финансовые активы - таза қаржы ак тив те рі 
(инвестициялық қорлардың қыз ме тін талдау кезінде 
қолданылатын көр сет кіш) 

“чистый” - “таза” (1. қаржыда: борыштардан ада, 
мыс., таза теңгерім; 2. халықаралық саудада: құ-
жат сыз; 3. бағалы қағаздарда: сұраныс немесе 
ұсы ныс ордерлеріне сəйкес келетін топтамалық 
сауда; 4. коносаментке немесе вексельге қатысты 

тұр ғы да: табыстама жазбаның немесе тасылатын 
жүктің бүлінбегенін қуаттайтын жазудың жоқ ты-
ғы; 5. толтырылмаған бланк, құжат, парақ; 6. қос-
па сыз таза күміс)

чистый аккредитив - таза аккредитив
чистый вексель - таза вексель (1. табыстама жаз-
басы жоқ вексель; 2. қандайда болсын жөнелтпе 
құжаттар тіркелмеген вексель)

чистый вывоз капи тала - капиталдың таза əкетілімі
чистый государственный долг - таза мем ле кет тік 
борыш (көпшілік-құқықтық жəне мекемелерде ор на-
лас ты рыл ған мін дет те ме лер ді шегеріп тас та ған да-
ғы борыш)

чистый дебитный баланс - таза дебиттік тең герім
чистый денежный поток - таза ақша ағыны
чистый депозит - таза депозит
чистый дивиденд - таза дивиденд
чистый долгосрочный прирост капитала - капитал-
дың таза ұзақ мерзімдік өсуі

чи стый доход - таза табыс 
чистый доход банка - банктің таза табысы
чистый доход в расчете на одну обычную акцию - 
бір кəдуілгі акцияға шаққандағы таза табыс

чистый доход до вычета налогов - салықтар 
шегерілгенге дейінгі таза табыс

чистый доход на акцию - акцияға шаққандағы таза 
табыс

чистый до ход от инвестиционных ценных бу маг 
- инвестициялық бағалы қағаздардан алынған таза 
табыс

чистый доход от ка питала - капиталдан алын ған таза 
табыс

чистый доход от процентов - пайыздан алын ған таза 
табыс

чистый доход по ценной бумаге при ее погашении - 
өтеу кезінде бағалы қағаз бойынша таза табыс

чистый доход по ценным бумагам - бағалы қағаздар 
бойынша таза табыс

чистый заемщик - таза қарызгер
чистый избыток - таза молшылық (ар тыл ға ны) 
чистый импорт - таза импорт
чистый импорт капи тала - капиталдың таза импорты
чистый импортер - таза импортшы
чистый инвестиционный доход - таза ин вес ти ция лық 
табыс

чистый инвестиционный доход в расчете на акцию - 
бір акцияға шаққандағы таза ин вес ти ция лық табыс

чистый капитал - таза капитал
чистый капитализм - таза капитализм (ма те риал дық 
ресурстар жеке мен шік те болатын, ал нарықтар 
мен баға экономикалық қызметті бағыттау жəне 
үйлестіру үшін пайдаланылатын экономикалық 
жүйе)

чистый коносамент - таза коносамент (жүк иесінің 
тауардың сапасы мен оның буып-түйілуі үшін жа-
уап кершілігін көрсететін құжат)

чистый кредит - таза кредит (несие)
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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 (өндірілген өнімнің өнім шығару барысында 
тозған еңбек құралдарын ауыстыру үшін қажет 
бөлігін, яғни амортизациялық аударымды шегеріп 
тастағандағы жалпы ұлттық өнім)

чистый облигационный долг - таза облига ция лық 
борыш 

чистый облигационный долг компании - компания-
ның таза облигациялық борышы (компания сатып 
алған облигацияларды, сондай-ақ өтелген облига-
циялар мен оларды болашақта өтеу үшін сатып 
алынған қорды шегеріп тастағанда)

чистый оборотный капитал - таза айналым капиталы 
(міндеттемелер бойынша сома ше ге рілген ағымдағы 
активтер)

чистый объем продаж - сатудың таза көлемі
чистый объем продаж на срок - мерзімдік сатудың 
таза көлемі

чистый объем трансфертных платежей - трансферт-
тік төлемдердің таза көлемі

чистый объем экспорта - экспорттың таза көлемі
чистый операци онный денежный поток - таза опера-
циялық ақша ағыны

чистый опцион - таза опцион
чис тый остаток средств банка в ино странной валю-
те - банктің шетел валютасы түріндегі қаражатының 
таза қалдығы

чистый отток капитала - капиталдың таза кетімі, 
капиталдың таза кетісі, капиталдың таза жылыстауы

чистый перелив капитала - капиталдың таза ауыс-
түйісі

чистый платеж - таза төлем
чистый правовой титул - таза құқықтық титул
чистый прирост капита ла - капиталдың таза өсімі
чистый приток капитала - капиталдың таза келімі, 
капиталдың таза құйылуы, ка пи тал дың таза құйы-
лымы

чистый продавец опционов - опциондардың таза са-
тушысы

чистый продукт - таза өнім
чистый процент - таза пайыз
чистый процентный доход - таза пайыздық табыс
чистый процентный доход банка - банктің таза 
пайыздық табысы

чистый реали зованный прирост капитала - капи тал-
дың өткізілген таза өсімі

чистый резерв - таза сақтық қор (федералдық сақ тық 
қор банктің басқа федералдық сақ тық қор банк те-
рі не берілген несиені шегеріп тастағандағы алтын 
сертификаттарының сомасы; АҚШ)

чистый риск - таза тəуекелдік
чистый ссудодатель - таза несие беруші
чистый убыток - таза залал

чистый убыток с учетом “необычных” доходов и 
расходов - “əдеттен тыс” кіріс пен шығысты ескер-
ген де гі таза залал

чистый экспорт - таза экспорт
чистый экспортер - таза экспортшы
читать ленту тикера - тикер таспасын оқу (нақ ты 
бағалы қағаздар бағасының ти кер дің жүгірме жо-
лында өзгеруі негізінде олар дың жағдайын талдау) 

член - мүше (1. қайсыбір одақтың, бір лес тік тің, топ-
тың құрамына кіретін тұлға, ел, ұйым; 2. қайсыбір 
бүтіннің құрамдас бө лік те рі нің бірі)

член без право голоса - дауыс беру құқығы жоқ мүше
член биржевого совета - биржа кеңесінің мүшесі
член биржи - биржа мүшесі (қор бир жа сы ның, тауар 
нарығының мəміле жасалатын құжыраларында бо-
лып, басқа делдалдармен, сатушылармен, андеррай-
терлермен мəміле жасасуға құқығы бар мүшесі)

член биржи, имеющий статус товарищества - 
биржа ның серіктестік мəртебесіндегі мүшесі

член биржи, непосредственно участвующий в торге 
за свой счет - биржаның сауда-сат тық қа өз есебінен 
тікелей қатысушы мүшесі

член делегации - делегация мүшесі
член зарегистрированный - тіркелген мүше
член кабинета - кабинет мүшесі
член клиринговой палаты биржи - бир жа ның кли-
рин гілік палатасының мүшесі

член коллегии - алқа мүшесі
член команды - команда мүшесі
член комиссии - комиссия мүшесі
член комитета - комитет мүшесі 
член компании - компания мүшесі (есімі компания 
мүшелерінің тізімдемесіне енгізілген мүше) 

член конгресса - конгресс мүшесі
член корпорации - корпорация мүшесі
член наблюдательного совета - қадағалау кеңесінің 
мүшесі

член Нью-Йорк ской фондовой биржи - Нью-Йорк 
қор биржасының 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 расчетной палаты - есеп айырысу пала та сының 
мүшесі

член ревизионной комиссии - тексеру ко мис сия сы-
ның мүшесі

член системы кредит ных карточек, ведущий пере-
говоры с владельцами предприятий, исполь-
зующих карточки - несие карточкалары жүйесінің 
карточкаларды пайдаланушы кəсіпорындардың ие ле-
рі мен ке ліс сөз жүргізуші мүшесі

член совета - кеңес мүшесі
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член совета директоров банка - банк директорлары 
кеңесінің мүшесі

член срочной биржи, про водящий операции как за 
свой счет, так и по поручению клиентов - мерзімді 
биржаның өз есебінен де, клиенттердің тапсыруымен 
де операциялар жүргізуші мүшесі

член страхового общества Ллойда - Ллойд сақтан ды-
ру қоғамының мүшесі

член страхового синдиката Ллойдса - Ллойдс сақтан-
дыру синдикатының мүшесі

член страховой компании - сақтандыру ком па ния сы-
ның мүшесі

член товарищества - серіктестік мүшесі
член товарищества, внесший пай, но не принимаю-
щий активного участия в управлении ком панией 
- серіктестіктің үлес пұл салушы, бірақ компанияны 
бас қа ру ға белсенді қатыспайтын мүшесі

член товарной биржи - тауар биржасының мүшесі
член трудового коллектива - еңбек ұжы мы ның 
мүшесі

член фондовой биржи - қор биржасының мүшесі
член фондовой биржи, зарегистрированный как 
специалист по одному или нескольким видам цен-
ных бумаг - қор бир жа сы ның бағалы қағаздардың 
бір немесе бірнеше түрі бойынша маман ретінде тір-
кел ген мү ше сі

член фондовой биржи, имеющий право заключать 
сделки - қор биржасының мəміле жасасуға құқығы 
бар мүшесі

член фондовой биржи, торгующий за свой счет - қор 
биржасының өз есебінен сауда жасаушы мүшесі

член фондовой секции - қор секциясының мүшесі
член-вкладчик смешанного товарищества - аралас 
серіктестіктің салымшы-мүшесі

членская книжка - мүшелік кітапша
членский банк - мүше банк
членский взнос - мүшелік жарна
членский взнос в валюте - валюта түріндегі мүшелік 
жарна (Халықаралық валюта қо ры на төленетін 
жарна)

членство - мүшелік
членство ассоциированное - қауымдасқан мү шелік
членство в организации - ұйымға мүшелік
членство в син дикате - синдикатқа мүшелік
членство групповое - топтық мүшелік
членство закрытое - жабық мүшелік
членство индивидуальное - жекелей мүшелік
членство коллективное - ұжымдық мүшелік
членство на бирже - биржаға мүшелік
членство на фондовой или товарной бирже - қор не-
месе тауар биржасындағы мүшелік

членство открытое - ашық мүшелік
членство пожизненное - өмірлік мүшелік
членство полное - толық мүшелік
членство полноправное - толық құқықты мү шелік
членство постоянное - тұрақты мүшелік
членство свободное - еркін мүшелік

члены бирж Токио, Осаки и Нагой, посреднича-
ющие в операциях между другими биржеви-
ками - Токио, Осаки жəне Нагой биржаларының 
басқа биржашылардың арасында делдалдық етуші 
мүшелері

члены группы, размещающей ценные бумаги - баға-
лы қағаздарды орналастырушы топтың мүшелері

члены корпорации - корпорация мүшелері
члены неприсоединившиеся - қосылмаған мүшелер
члены фондовой биржи, имеющие право заключать 
сделки - қор биржасының мəміле жасасуға құқығы 
бар мүшелері

члены фондовой биржи, торгующие облигациями - 
облигациялармен сауда жасаушы мүшелері

чон - чон (Корей Халық Демократиялық Республикасы, 
Корея Республикасының ұсақ шақасы, 1/100 вонаға 
тең)

чрезвычайная информация - төтенше ақпарат
чрезвычайная резолюция общего собрания акцио-
неров - акционерлердің жалпы жиналысының төтен-
ше қарары 

чрезвычай ное общее собрание акционеров - акцио-
нер лердің төтенше жалпы жиналысы 

чрезвычайные доходы - төтенше кіріс (тө тен ше бюд-
жетте көзделетін мемлекеттік кіріс)

чрезвычайные полномочия - төтенше өкілеттік
чрезвычайные расходы - төтенше шығыс (тө  тен ше 
бюджетте көзделетін мем ле кет тік шығыс)

чрезвычайные ситуации - төтенше ахуал
Чрезвычайный закон о банках - Банктер туралы 
төтенше заң (АҚШ, 1933 ж.)

Чрезвы чайный закон о банках 1933 г. - Банк тер тура-
лы 1933 ж. төтенше заң

Чрезвычайный закон по финансированию жилищ-
ного строительства - Тұрғын үй құ ры лы сын қаржы-
лан дыру жөніндегі тө тен ше заң

чрезвычайный кредит - төтенше кредит
чрезвычайный налог - төтенше салық (мемлекет 
төтен ше жағдайда енгізетін салық)

чрезвычайный статус - төтенше мəртебе
чрезмерная - шектен тыс, шамадан тыс (компанияның 
таза активтерінің құнынан асып түсетін сомаға 
акциялар шығару)

чрезмерная задолженность - шамадан тыс берешек
чрезмерная капитализация - шамадан тыс капитал-
дандыру, шамадан тыс капиталдану (компанияның 
қолында қалыпты жұмыс істеуі үшін қажетті ка-
питалдан асып түсетін көп капиталдың болуы)

чрезмерная покупка - шектен тыс сатып алу (1. та-
уарды қажетті не тапсырыс берілген мөлшерден 
тым көп көлемде сатып алу; 2. бағалы қағаздарды 
не биржалық тауарларды дилерге не делдалға ке-
піл дік ті жарнамен өтеуге болатын мөлшерден көп 
мөл шерде сатып алу; 3. сатып алу көлемінің шектен 
тыс өсуі есебінен жағдаяттың тым тез жақсаруы)

чрезмерная продажа - шектен тыс сату (1. та уар-
ды не көрсетілетін қыз мет тер ді өн ді ру ші нің не 



1020ЧРЕ-ШАР

сатушының мүм кін дік те рі нен тыс көлемде сату; 
2. шектен тыс сату салдарынан нарықтық жағ-
даят тың күрт нашарлауы)

чрезмерная продажа опцио нов - опциондарды шек-
тен тыс сату

чрезмерная просроченная задолженность - шамадан 
тыс мерзімі өткен берешек

чрезмерная спекуляция - шектен тыс алып-сатарлық 
чрезмерная спекуляция на фондовой бирже - қор 
биржасындағы шектен тыс алып-сатарлық 

чрезмерная торговая активность - шектен тыс сауда 
белсенділігі

чрезмерная торговля - шектен тыс сауда
чрезмерная централизация - шамадан тыс орталық-
тандыру

чрезмерная эмиссия денег - ақшаны шамадан тыс 
шығару

чрезмерная эмиссия ценных бумаг - бағалы қа ғаз-
дардың шектен тыс эмиссиясы (шы ға ры лымы)

чрезмерно вкладывать капи тал - шектен тыс капи-
тал салу

чрезмерно высокая цена - шектен тыс жо ға ры баға
чрезмерно высокий курс - шектен тыс жо ға ры бағам
чрезмерно высокие накладные расходы - шектен тыс 
жоғары үстеме шығыс

чрезмерно высокий процент - шектен тыс жоғары 
пайыз

чрезмерно капитализи рованный - шектен тыс капи-
тал дандырылған

чрезмерное кредитование - шектен тыс не сие лендіру
чрезмерное обязательство - шамадан тыс мін дет-
те ме (қабылдаған тұлғаның қар жы лық немесе 
ма те риалдық мүмкіндіктерінен асып түсетін 
міндеттеме)

чрезмерное предложение - шамадан тыс ұсыныс
чрезмерное расширение продаж в кредит - несиеге 
сатуды шектен тыс ұлғайту

чрезмерное сбережение - шектен тыс жинақ ақша
чрезмерное снятие де нег со счета - шоттан ақшаны 
шектен тыс алу

чрезмерное финансирова ние - шектен тыс қар жы-
лан ды ру (бюджет тапшылығын қаржыландыру 
қа  жет тілігінен тыс мемлекеттік бағалы қағаздар 
шығару)

чрезмерные продажи ценных бумаг - бағалы қағаз-
дар ды шамадан тыс сату

чрезмерный спрос - шамадан тыс сұраныс
чрезмерный труд - шамадан тыс еңбек
чувства после покупки - сатып алудан кейінгі сезім
чувствительность к изменению процентных ста-
вок - пайыздық мөлшерлеменің өзгеруіне се зім-
талдық

чувствительность спроса на деньги в связи с из-
менением про центной ставки - па йыз дық мөл шер-
ле ме нің өзгеруіне байланысты ақ шаға сұраныстың 
сезімталдығы

чувствительные к измене нию ставок активы - мөл-
шер ле ме нің өзгеруіне сезімтал активтер

чувствительные к изме нению ставок обязатель-
ства - мөлшерлеменің өзгеруіне се зім тал мін дет те-
мелер 

чувствительный - сезімтал
чувствительный к изменению цены - ба ға ның өзге-
руі не сезімтал (бағасының өзгеруіне сұранысы өте 
шапшаң əсер ететін) 

чувствительный к колебаниям рынка - нарықтың 
ауытқуларына сезімтал

чувствительный к коле баниям рыночной конъ-
юнктуры - нарықтық жағдаяттың ауытқуларына 
сезімтал

чувствительный к курсу ценных бумаг - бағалы 
қағаз дар бағамына сезімтал

чудо экономическое - экономикалық ғажайып
чуткий” рынок - “сергек” нарық, “сезімтал” на рық 

(ішкі тұрақсыздығы салдарынан сырт қы əсерлерге 
тым сезімтал келетін бир жа тауарларының, бағалы 
тауарлардың на ры ғы)

“чэпс энд таун клиринг” - “чэпс энд таун клиринг” 
(қала аралық клирингілік есеп айырысудың ат тан-
ды рыл ған жүйесі)

Ш
шаг аукциона - аукцион адымы
шаг цены - баға адымы
шанс - ықтималдық, мүмкіндік (табысқа жету не 
сəтсіздікке ұшырау ықтималдығы, мүмкіндігі)

шансы на успех - табысқа жету мүмкіңдіктері
шантаж - бопса (белгілі бір мақсатпен нұқсан кел ті-
ре тін шын не жалған ақпаратты жа рия лаймын деп 
қорқыту, қоқан-лоқы жасау)

шантаж “зеленый” - “жасыл” бопса (1. компания 
ак ция ла ры ның үлкен пакетін кейіннен осы компа-
нияны бақылау ниетінен қайту жөніндегі уəдеге 
айырбас ретінде нақ осы компанияға нарықтық 
баға үстемесімен қайта сату үшін сатып алу; 

2. компанияның өз акцияларының елеулі пакетін са-
тып ал ған, компанияны қосып алу қатерін төн  дір  ген 
фирмадан өз акцияларын жоғары ба ға мен сатып 
алуы)

шантаж экономический - экономикалық бопса
шапка - бөрік (жаргон сөз: тым өсірілген пайыздық 
мөлшерлеме; өндіріп алынатын төлемнің жоғары 
шегі)

шапка ставки процента - пайыз мөл шер ле ме сі нің 
бөрігі (нарықтағы деңгейге қа  ра мас тан қарыз бо-
йынша ең жоғары пайыздық мөлшерлеме)

“шар воздушный” - “əуе шары” (борышты өтеу үшін 
ара-тұра төленіп тұратын ірі сома)
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Шариатский наблюдательный совет - Ша ри ғаттық 
байқаушы кеңесі

“шаровой” срок - “шарлы” мерзім (қарыздың тір кел-
ген пайыздық мөлшерлемелі дəстүрлі қарыз сияқты 
өтелетін мерзімі) 

шахматная оборотная ведомость - шатыраш кестелі 
айналым тізімдемесі (шатыраш нысанда жаса-
латын жəне шоттар корреспонденциясы бар 
тізімдеме)

шахматная таблица - шатыраш кесте
шахматный баланс - шатыраш кестелі теңгерім
шведская крона - швед кронасы
Швейцарская биржа фи нансовых фьючерсов и оп-
ционов - Швейцарияның қаржы фьючерстері мен 
опциондары биржасы

Швейцарская кли ринговая контора - Швей ца рия-
ның клирингілік кеңсесі

Швейцарский на циональный банк - Швей ца рияның 
ұлттық банкі

швейцарский франк - Швейцария франкі
шедула - шедула, бөлектеме (салық салу ке зін де табыс 
көздері бөлінетін разрядтар)

шедулярная (аналитическая) система налогообло-
жения - салық салудың бөлектемелі (талдамалы) 
жүйесі

шедулярный подоходный налог - шедулалық табыс 
салығы, бөлектемелі табыс салығы

шейр-драфт счет - шейр-драфт шот (несие одақ та-
рын да салымшыларға пайыз əкелетін жəне чек тер ді 
төлем төлеу үшін жазуға мүмкіндік беретін чектік 
салым)

шекель - шекель (Израильдің ақша өлшемі, 100 агорға 
тең)

шестипроцентные облигации - алты пайыз дық об-
лигациялар

шестнадцать к одному - бірге он алты (ХІХ ғасырдағы 
алтын мен күміс құнының ара қатынасы)

шеф - бастық, медеткер (1. кəсіпорынның, ме ке ме-
нің немесе оның бөлімінің бастығы, басшысы, 
оған бағынышты адамдар тарапынан айтылады; 
2. біреуге, бірдеңеге қам қор лық жасауды мойнына 
алған тұлға немесе кəсіпорын)

шефство - қамқорлық, медеткерлік (біреуге, бірдеңеге 
өндірістік, мəдени, саяси тұр ғы дан жүйелі жол дас-
тық көмек көрсету жө нін де гі қоғамдық қызмет)

шиканер - шиканер (арам пиғылды саудагер)
шиллинг - шиллинг (ағылшын шақасы, 12 пенске 
немесе 1/20 стерлинг фунтқа тең; Австрияның, 
Кенияның, Сомалидің жəне Танзанияның ақша 
бірлігі)

шиллинг австрийский - Австрия шиллингі 
(Австрияның ақша өлшемі, 100 грошқа тең)

шиллинг кенийский - Кения шиллингі (Кенияның 
ақша өлшемі, 100 центке тең)

шиллинг сомалийский - Сомали шиллингі 
(Сомалидің ақша өлшемі, 100 центке тең)

шиллинг Уганды - Уганда шиллингі (Уганданың ақша 
өлшемі, 100 центке тең)

ширина пределов взаим ного колебания валют в 
курсовом механизме Европейского экономи-
ческого сообщества - Еуропалық экономикалық қо-
ғам дас тық тың бағам те ті гін де валюталардың өзара 
ауыт қуы шегінің кеңдігі

ширина рынка - нарықтың кеңдігі, нарықтың ауқымы 
(1. бағасы белгіленетін бағалы қа ғаз дар дың мөлшері; 
2. нарықтық жағ даят тың қозғалысына қатысатын 
бағалы қа ғаз дар дың пайызы)

широкая денежная база - ауқымды ақша базасы
широкая лента - жалпақ таспа (делдалдық фирманың 
жалпы құжырасындағы экранда көрсетіліп тұра-
тын жаңалықтардың телеграфтық таспасы)

широкие цены - кең баға, ауқымы кең баға (сатып 
алушылар бағамы мен сатушылар бағамы арасында 
елеулі айырмашылығы бар бағалы қағаздар бағамы)

“широкие” - “жалпақ ақша”, “кең” (М3 ақша массасы 
көрсеткішінің бейресми атауы)

широкий рынок - кең нарық, ауқымды нарық 
(шектеусіз нарық, нарыққа бағамы біршама тұ-
рақ ты акциялардың, басқа да бағалы қағаздардың 
көптеп қатысуы)

широкое открытие - кең ашылым (биржаның ашы-
луы кезінде сатушы мен сатып алушы бағасының 
арасындағы əдеттен тыс үлкен алшақтық)

широта рынка - нарықтың кеңдігі (1. тұ рақ ты түр-
де мəміле жасалатын ба ға лы қа ғаз дар дың саны; 
2. нарықтық жағ даят тың қозғалысына қатыса тын 
бағалы қа ғаз дар пайызы)

ширпотреб (товары широкого потребления) - көп ші-
лік қолды тауарлар (жаппай сұранысқа ие жəне са-
пасы төмен, төменқол тауарлардың сипаттамасы) 

шифр - шифр, мұқам, шартбелгі (1. арнаулы кілттің 
көмегімен оқылатын құпия хатқа арналған шартты 
белгілер жүйесі; 2. кі тап тар ды, қолжазбаларды, 
т.б. сақтау кезінде олардың тұрған жерін 
айқындайтын шартты таңба)

шифр документа - құжат шифрі, құжат мұқамы
шифр переводной - аударым шифрі, аударылым 
мұқамы

шифр счета - шот шифрі, шот мұқамы
шифр ценовой - бағалық шартбелгі
шифратор - мұқамдаушы (шифрлеуші)
шифрование / шифровка- шифрлеу, мұқамдау
шкала - шəкіл (түрлі мерзімдегі депозиттік серти-
фикат бойынша пайыздың түрлі мөл шер ле ме сін 
төлеуді ұсынатын банкідегі ба  ғам  дар, бағалар, 
мөлшерлемелер жиын ты ғы)

шкала доходности - табыстылық шəкілі
шкала заработной платы - жалақы шəкілі
шкала интервала - интервал шəкілі, межелдеме 
шəкілі 

шкала качества - сапа шəкілі 
шкала комиссионного вознаграждения - ко мис сия-
лық сыйақы шəкілі
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шкала надбавок и скидок - үстеме мен ше ге рім 
шəкілі 

шкала номинальная - атаулы шəкіл
шкала окладов - айлықақы шəкілі
шкала окладов, учитываемая при начислении пен-
сий - зейнетақы есептеу кезінде есепке алынатын 
айлықақы шəкілі

шкала оплаты - ақы төлеу шəкілі
шкала официальная - ресми шəкіл
шкала оценок - бағалау шəкілі
шкала оценочная - бағалау шəкілі, баға ла ма лы шəкіл
шкала полезности - пайдалылық шəкілі
шкала порядковая - реттік шəкіл
шкала приоритетов - артықшылықтар шəкілі
шкала процентных ставок - пайыздық мөл шер леме 
шəкілі

шкала процентных ставок по ценным бумагам, 
предлагаемым для продажи - сату үшін ұсы ны ла-
тын бағалы қағаздар бойынша пайыздық мөл шер ле-
ме шəкілі

шкала процентов - пайыз шəкілі
шкала распределения расходов - шығысты бөлу 
шəкілі

шкала расходов - шығыс шəкілі
шкала ставок - мөлшерлемелер шəкілі
шкала сборов - алым шəкілі
шкала скидок - шегерім шəкілі
шкала скользящая - сырғымалы шəкіл
шкала сопряженная - түйіндес шəкіл
шкала ставок или комиссионных вознаграждений 
по различным операциям банка - банктің түрлі 
операциялары бойынша мөлшерлеменің немесе ко-
мис сия лық сый ақы ның шəкілі

шкала ставок налогового обложения - салық салу 
мөлшерлемелерінің шəкілі

шкала ставок оплаты - ақы төлеу мөлшер ле ме лерінің 
шəкілі 

шкала ставок подоходного налога - табыс са лығы 
мөлшерлемелерінің шəкілі

шкала ставок страховых взносов - сақ тан ды ру жар-
налары мөлшерлемелерінің шəкілі

шкала стоимости жизни - өмір құнының шəкілі
шкала тарифных ставок - тарифтік мөл шер ле мелер 
шəкілі 

шкала цен - баға шəкілі
шкала ценностей - құндылықтар шəкілі 
шкала-набор - жиынтық-шəкіл
шкалирование - шəкілдеу
школа - мектеп (1. қайсыбір саладағы, ғы лым да ғы 
бағыт; 2. үйрену, бірдеңеде қол жеткен тəжірибе; 
3. оқу орны)

школа австрийская - Австрия мектебі
школа банковская - банк мектебі
школа гарвардская - Гарвард мектебі
школа денежная - ақша мектебі
школа кембриджская - Кембридж мектебі
школа классическая - классикалық мектеп

школа коммерческая - коммерциялық мектеп
школа лозаннская - Лозанно мектебі
школа лондонская - Лондон мектебі 
школа манчестерская - Манчестер мектебі
школа маркетинга - маркетинг мектебі
школа менеджмента - менеджмент мектебі
школа неоклассическая - неоклассикалық мектеп, 
жаңа классикалық мектеп

школа нимская - Ним мектебі
школа социальная - əлеуметтік мектеп
школа стокгольмская - Стокгольм мектебі
школа фрейбургская - Фрейбург мектебі
школа чикагская - Чикаго мектебі
школа шведская - швед мектебі
школьный сберега тельный банк - мектептің жинақ 
банкі

шоган-облигация” - “шоган-облигация” (атаулы құны 
иенамен көрсетілмеген, бірақ шетелдік эмитент 
Жапонияға шығарған, жапон қор биржасында са-
тылатын облигация)

шок валютный - валютаны талықсыту (1. ұлт тық 
валюта бағамының шетел валютасына қатысты 
бағамының кенеттен күрт төмендеуі салдарынан 
банк жəне іскерлік белсенділіктің ақша айналысы-
на берген соққысы; 2. валюта шығасысының үдей 
түсуі)

шок предложения - ұсыныс талықсытпасы
шоковая терапия (шокотерапия) - та лық сыт па лы ем 

(экономиканы сауықтыруға ар нал ған шаруашылық 
қатынастардың, құбылыстардың дағдылы ағысын 
бұзатын, бірқатар зардаптарға ұшырататын: ба-
ға ның өсуіне, инфляцияның күшеюіне, жұ мыс  пен 
қамтылудың құлдырауына, т.б. апарып соқ ты ра-
тын радикалды шаралар кешені)

шоковое изменение предложения - ұсыныстың та-
лық сытпалы өзгеруі

шоп - шоп (1. қор делдалының немесе дилерінің кеңсе-
сі; 2. дүкен; 3. өндірістік үй-жай)

шорт - шорт (бағаны төмендету есебімен сатылған 
келісімшарт)

шортное принуждение - шорттық мəжбүрлеу
шортное хеджирование - шорттық хеджерлеу 

(бағалы қағаз не тауар құнының төмендеу қатерін 
шектейтін не жоятын мəміле)

шортное//короткое покрытие - шорттық//қыс қа өтем
шотландская монетная система - Шот лан дия ның 
мəнет жүйесі (1707 жылға дейін бол ған)

шпионаж экономический - экономикалық тың шылық
штаб-квартира - штаб-пəтер (ұйымның, кон церн нің, 
компанияның басты, орталық кең сесі)

штаб-квартира банка - банктің штаб-пəтері
штаб-квартира брокерской фирмы - бро кер лік фир-
ма ның штаб-пəтері

штамп - мөртаңба, мөртабан (тік бұрышты мөр, онда 
мекеменің атауы, мекенжайы, телефондары көр се-
тіледі)
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штамп бланковый - бланкілік мөртаңба
штамп времени - уақыт мөртабаны (элек трон ды-
цифрлі қол қойылған құжат, онымен уа  қыт мөр та-
ба ны орталығы мөртабанда қуат та луы қажет құ-
жат та ғы көрсетілген уақытты куəландырады) 

штамп на документе - құжаттағы мөртаңба
штамп перехода титула собственности - мен шік 
титулының өтпелі мөртаңбасы

штат - штат (1. бірқатар елдердегі өзін-өзі бас қа ра-
тын əкімшілік-ауқымдық бірлік; 2. қандайда болсын 
мекеменің тұрақты қызметкерлер құрамы)

штатный банк - штат банкі
штатный работник - штаттағы қызметкер
штафель - штафель (дебет пен кредит айналымдары 
бір бағанда көрсетілетін ерекше нысандағы дербес 
шот)

штемпелевание - мөрқалып басу
штемпель - штемпель, мөрқалып (əлдебір су рет тің не 
жазбаның дөңес теріс бейнесі са лын ған прибор; осы 
прибордың көмегімен алын ған мөр, таңба, белгі)

штемпель банка - банк мөрқалыбы
штраф - айыппұл (қолданыстағы заңнаманы, ке лі сім-
шарт тарды, шарттарды не бел гі лен ген ережелерді 
бұзғаны үшін кінəлі адам дар ға материалдық ықпал 
ету шарасы, олардан айып ретінде ақша өндіріп алу)

штраф административный - əкімшілік айып пұл
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 мер-
зі мі нен бұрын өндіріп алғаны үшін айыппұл

штраф за до срочное изъятие - мерзімінен бұ рын алға-
ны үшін айыппұл 

штраф за досрочное изъятие депозита - де позитті 
мер зімінен бұрын алғаны үшін айыппұл

штраф за до срочное изъятие инвестиций - инвести-
цияны мерзімінен бұрын алғаны үшін айыппұл 

штраф за досрочное пога шение ссуды - не сие ні мер-
зімінен 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 - ке лі сім-
шарт талаптарын бұзғаны үшін айып пұл

штраф за невыполнение договора - шартты орын да-
ма ғаны үшін айыппұл

штраф за неисполнение контракта - келісімшартты 
орындамағаны үшін айыппұл

штраф за несвоевременное представление деклара-
ции - мағлұмдаманы уақытылы 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
штраф, уплачиваемый банком - банк төлейтін 
айыппұл

штрафная оговорка - айыппұл ескертпесі
штрафная процентная став ка - айыппұлдық пайыз-
дық мөлшерлеме

штрафная процент ная ставка за досрочное изъятие 
де позита или погашение облигации - депозитті 
мерзімінен бұрын алғаны немесе облигацияны өте ге-
ні үшін айыппұлдың пайыздық мөлшерлемесі

штрафная санкция - айыппұл санкциясы (ықпал-
шарасы)

штрафная ставка - айыппұл мөлшерлемесі
штрафной - айыппұлдық (Орталық банктің мөлшер-
ле месі туралы)

штрафной пункт - айыппұл тармағы (барлық шарт-
тарда, қарыз келісімдерінде, жинақ ақша құ жат-
та рын да шарт талаптары орындалмаған, қа рыз 
төлемдерінің мерзімі өтіп кеткен жағдайда айып-
пұл төлеу көзделетін тармақ)

штрафные условия кредито вания центральным 
банком коммерческих банков в функции креди-
тора последней инстанции - орталық банктің соңғы 
сатыдағы несиегер атқарымын орындаушы ком мер-
ция лық банктерге несие беруінің айыппұлдық шарт-
тары

штрафование - айыппұл салу
штрафовать - айыппұл салу
штрих-код - код-штрих, код-сызықша (лазерлік сəуле-
нің көмегімен лезде оқуға арналған деректерді код-
тау тəсілі)

штриховой код - сызықшалы код
шум - у-шу, шуыл (акциялар нарығында бағдарламалы 
саудадан, жалпы көңіл-күй мен пікір ауаны əсер 
етпейтін басқа да құбылыстардан туындайтын 
қарекет)

“шумная дуэль” - “ызы-қиқы жекпе-жек”, “айқай-
сүренді жекпе-жек” (жаргон сөз: акциялардың ба қы-
лау пакетін сатып алу барысында өз ниетін жасыр-
майтын жəне жарнамалаудың тиімді шараларын 
қолданатын бəсекелік күрес)

Щ
щель налоговая - салық саңылауы (салық салудан 
заңды негізде құтылуға не оның мөлшерін азайтуға 
мүмкіндік беретін салық ілігі)

щит управления - басқару тақтасы, басқару қалқаны
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эвальвация - эвальвация, бағалау, есептеу
эвикция - эвикция (сатып алушыны сатып алған 
мүлкінен сатуға дейін пайда болған негіздер бо-
йынша айыру)

эволюция - эволюция (1. біреудің, бірдеңенің бір күй-
ден екінші күйге өзгеруі, дамуы үдерісі; 2. та би-
ғат тың, қоғамның сапалық өзгеруді да йын дайтын 
бірте-бірте сандық өзгеруден тұратын дамуы ны-
саны)

эволюция ва лютного курса - валюта бағамының эво-
люциясы

эволюция рынка - нарық эволюциясы
эволюция социальная - əлеуметтік эволюция
эволюция структурная - құрылымдық эволюция
э-деньги (электронные деньги) - э-ақша (электронды 
ақша)

Эдж корпорейшн - Эдж корпорейшн (Федералдық 
сақтық қор жүйесі туралы заңға сəйкес құрылған 
шетелдік банк ұйымы)

эйре - эйре (Исландияның ұсақ мəнеті)
экаутант - экаутант, қаржыгер-бухгалтер
эквайер - эквайер (сауда-сервис желісіндегі терми-
налдар мен банкоматтар арқылы карточкаларға 
қызмет көрсету орындарымен өзара іс-қимыл жө-
нін дегі операциялардың барлық түрлерін жүзеге 
асыратын банк немесе компания)

эквайер-банк - эквайер-банк (сауда-сервис желі сін де гі 
терминалдар мен банкоматтар арқылы кар точ ка-
лар ға қызмет көрсету орындарымен өзара іс-қимыл 
жөніндегі операциялардың барлық түрлерін жүзеге 
асыратын банк)

эквайринг - эквайринг (банк карточкасын ұстау шы-
лар ға қызмет көрсету)

эквивалент - эквивалент, балама, баламалы өнім (тең 
өнім)

эквивалент актуарный - актуарийлік балама
эквивалент в деньгах - ақша түріндегі балама
эквивалент в долларах - доллар түріндегі балама
эквивалент денежный - ақшалай балама
эквивалент денежных средств - ақшалай қаражат ба-
ламасы

эквивалент доллара США - АҚШ долларының бала-
масы

эквивалент долларовый - долларлық балама
эквивалент золота (золотой) - алтын балама
эквивалент наличности - қолма-қол ақша баламасы
эквивалент обыкновенных акций - кəдімгі акциялар 
баламасы

эквивалент обычных акций - кəдуілгі акция лардың 
баламасы

эквивалент покупательской способности - сатып алу 
қабілетінің баламасы

эквивалент получек - айлықақы баламасы (вексельдің 
онда көрсетілген құнға тең тауар мен қызмет 

Э
көрсету үшін төлем құралы екені жазылған век сель-
дегі жазу)

эквивалент получен - балам алынды (тратта мəті-
нінде)

эквивалент страховой - сақтандыру баламасы
эквивалентная замена - баламалы айырбас
эквивалентная налогооблагаемая прибыль - салық 
салынатын баламалы пайда

эквивалентная позиция по ценным бумагам - 
бағалы қағаздар жөніндегі баламалы жайғасым

эквивалентная прибыль по облигациям - облигация-
лар бойынша баламалы пайда

эквивалентная сумма - баламды сома
эквивалентная форма стоимости - құнның баламалы 
нысаны

эквивалентность - баламалылық
эквивалентность в менеджменте - менедж мент тегі 
баламалылық

эквивалентность денежных потоков - ақша ағыны-
ның баламалылығы

эквивалентность документов - құжаттар ба ла малы-
лығы 

эквивалентность доходности - кірістілік ба ламалы-
лығы 

эквивалентность обмена - айырбастың ба ла малы-
лығы

эквивалентность стратегическая - страте гия лық 
баламалылық 

эквивалентность страховых отношений - сақтан-
дыру қатынастарының баламалылығы

эквивалентные единицы - баламалы бір лік тер
эквивалентные позиции по ценным бумагам - баға-
лы қағаздар бойынша баламалы жайғасым

эквивалентный - баламалы (барлық жағынан тең)
эквивалентный до ход на облигацию - облигацияға 
шаққандағы баламалы табыс

эквивалентный доход, облагаемый налогом - салық 
салынатын баламалы табыс

эквивалентный процентный доход по облигаци-
ям - облигациялар бойынша баламалы пайыздық         
кіріс

эквит держателя акции - акцияларды ұстаушының 
эквиті (корпорацияның жалпы активтері минус 
жалпы міндеттемелері)

эквитное финансирование - эквиттік қаржыландыру 
(жай жəне артықшылықты акциялар шығару жо-
лымен ақша табу)

эквитное фондирование - эквиттік қорландыру 
(өмірлік сақтандыру мен өзара көмек қоры саясаты 
ұштастырылатын инвестициялар тұрпаты)

эквитный кикер - эквиттік кикер (қарызға қа тыс ты 
істегі меншікті жайғасымын ұсыну)

экзекватура - экзекватура (басқа елде шы ға рыл ған сот 
шешімінің белгілі бір елде орындалуы)
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экзекуция - экзекуция (1. сот үкімінің немесе əкім-
ші лік шешімінің орындалуы; 2. бағалы қа ғаз дар да: 
сауданың орындалуы)

экземпляр векселя - вексель данасы
экземпляр документа - құжат данасы
экземпляр единственный - жалғыз дана
экземпляр действительный - жарамды дана 

(құжаттың мəміле жасасуға жарайтын данасы)
экземпляр заверенный - куəландырылған дана
экземпляр контрольный - бақылау данасы
экземпляр недействительный - жарамсыз дана
экземпляр основной - негізгі дана 
экземпляр оформленный - ресімделген дана
экземпляр переводного векселя - аударма вексель 
данасы

экземпляр рекламный - жарнамалық дана
экземпляр сигнальный - сүйінші дана 
экземпляр тратты - тратта данасы
экзогенные инвестиции - экзогенді инвестиция
экзотические валюты - экзотикалық валюта (мəміле 
тым сирек жасалатын, ол үшін халықаралық нарық 
мүлде жоқ валюта)

эккаутинг - эккаутинг (бизнестің қаржы ақпаратын 
жинаумен, өңдеумен, сыныптаумен, талдаумен 
жəне ресімдеумен байланысты атқарымдық 
саласы)

экологические надбавки к пенсиям - зейнет ақыға 
экологиялық үстемелер

экологические фонды - экологиялық қорлар (бюд-
жеттен тыс мемлекеттік қорлар)

экологический налог - экологиялық салық
экологическое страхование - экологиялық сақтан-
дыру

экология - экология, бидағат (1. со цио ло гия ның адам 
мен қоршаған ортаның өзара қа рым-қатынасы 
проблемалары қа рас ты ры ла тын саласы; 2. адам-
ның өзін қор ша ған табиғи ортамен өзара қарым-
қатына сын, сондай-ақ табиғи ресурстарды, оларды 
қор  ғау  ды жəне қалпына келтіруді зер де лей тін 
ғылым)

экология социальная - əлеуметтік экология
экоменеджмент - экоменеджмент (нарықтық жағ-
дай да тіршілікті кешенді, жүйелі түрде басқару, 
мұнда экономикалық шешімдерде экологиялық жəне 
əлеуметтік қырлары ескеріледі) 

эконом - эконом, үнемшіл (1. үнемпаз, ша руа қор адам; 
2. шаруашылық меңгерушісі)

экономизм - экономизм, үнемпаздық (1. эко но ми ка-
лық редукционизм нысаны - кез келген əлеуметтік, 
саяси жəне мəдени өмір шындығы экономикалық ба-
зиспен - сұ ра ныс пен ұсыныстың ара қатынасымен 
тү сін ді рі ліп, басқа факторлардың тəуелсіз рө лі нің 
қандайда болсын дəрежесі теріске шы ға ры ла тын 
ілім; 2, ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың ба  сын-
дағы Ресей социал-демократиясындағы оп пор ту-
нис тік ағым, оны жақтаушылар социал-де мо кра-
тия ның тактикасы мен стратегиясын жұ мыс шы 

қоз ға лы сы ның стихиялық барысына ба ғын ды ру ға 
тырысты)

экономика - экономика, ықтисат, үнемиет (1. белгілі 
бір қоғамдық-экономикалық фор ма ция ның өнді ріс тік 
қатынастарының жиын ты ғы; 2. ауданның, ел дің, 
елдер тобы немесе бүкіл əлемнің шаруашылығы; 
3 ма те риал дық өндіріс саласы мен бей өн ді ріс  тік 
саланы қамтитын халық шаруашылығы; 4. ел не-
месе оның жекелеген аймақтары ша руа шы лы ғы-
ның секторлары (өнеркəсіп, ауыл ша руа шы лы  ғы, 
қызметтер көрсету) мен салаларын зерделеумен 
айналысатын ғылым)

экономика административно-командная - əкім шіл-
дік-əміршілдік экономика (экономиканы басқару 
жүйесі, экономикалық құрылыс түрі, мұнда өкімет 
билігі бас қа ру дың бюрокатиялық аппаратына 
шо  ғыр лан ды рылған, ресурстар мемлекеттің би-
лі гін де болады жəне оларды арнаулы билік орган-
дары бөледі, үкімет кəсіпорындарды бас қа ра ды 
жəне оларға жұмыс үшін жоспарлы тапсырмалар   
береді)

экономика атомистическая - атомистикалық эконо-
мика (барлық салалардағы толып жат  қан тəуелсіз 
өндірушілер тарабынан туын даған бəсекелестіктің 
жоғары дə ре же де болуымен сипатталатын эконо-
мика) 

экономика глобальная - ғалами экономика
экономика денежная - ақша экономикасы
экономика дефицитная - тапшы экономика
экономика директивная - өкімді экономика
экономика зависимая - тəуелді экономика
экономика закрытая - жабық экономика (қал ған 
дүниемен сауда байланыстарын қол да май тын эко-
номика)

экономика замкнутая - томаға-тұйық экономика
экономика застойная - тоқыраулы экономика
экономика зрелая - кемел экономика
экономика изолированная - оқшау лан ды рыл ған эко-
номика

экономика конкурентная - бəсекелі экономика
экономика корпоративная - корпоративтік экономика
экономика латентная - латенттік экономика  

(көлеңкелі экономиканың айқын қылмыстық си пат-
тағы түрі)

экономика мировая - дүниежүзілік экономика
экономика мирового хозяйства - дүниежүзілік шаруа-
шылық экономикасы

экономика многоотраслевая - көп салалы экономика
экономика монетарная - монетарлық экономика
экономика национальная - ұлттық экономика
экономика переходная - өтпелі экономика
экономика переходного типа - өтпелі тұр пат та ғы эко-
номика (бұрын экономиканың ор та лық тандырылған 
жоспарлы тұрпаты үс тем дік құрған, ал қазір кем 
дегенде ұлттық экономиканың бір бөлігінің жұмыс 
істеуін нарықтық күштер айқындайтын елдердің 
экономикасы)
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экономика плановая - жоспарлы экономика
экономика развитая - дамыған экономика
экономика развития - даму экономикасы
экономика рыночная - нарықтық экономика
экономика рыночно-управляемая - бас қа рыл малы 
нарықтық экономика

экономика сбалансированная - тең дес ті ріл ген эконо-
мика

экономика, страдающая от недостатка финансов 
- қаржының жетіспеушілігінен зардап шегуші эконо-
мика

экономика централизованно планируемая - бір 
орталықтан жоспарланатын экономика 

экономика централизованно управляемая - бір 
орталықтан басқарылатын экономика 

экономика теневая - көлеңкелі экономика, қалта рыс-
тағы экономика, бұқпантай экономика, жымысқы 
экономика (экономиканың ресми билік орындарынан 
жасырылғандықтан ұлттық табыс статистика-
сына өнімі түспейтін бөлігі)

экономикс - экономикс (экономикалық теория, бар-
лық экономика ғылымдарының жетістіктерін 
жинақтайтын, бизнес заңдарын жəне оларды іске 
асыру тетігін, шаруашылықты жүргізу əдістерін, 
эко но ми ка лық саясатты, экономиканың кез келген 
саласындағы практикалық қызметтің проблемалары 
мен қарама-қайшылықтарын ашатын ғылыми пəн)

экономист - экономист, үнемгер (экономика, эконо-
мика ғылымдары саласындағы маман, сондай-ақ 
экономикалық мəселелер жөніндегі маман)

экономист-аналитик - талдапаз экономист
экономист-аналитик в области капиталовложений 

- күрделі жұмсалым саласындағы талдампаз-эконо-
мист

экономическая бюджетная классификация - бюд-
жет тің экономикалық сыныптамасы, эко но ми ка лық 
бюджеттік сыныптама

экономическая взаимозависимость - эко но ми калық 
өзара тəуелділік

экономическая депрессия - экономикалық күй зеліс
экономическая единица - экономикалық бір лік 

(ұлттық шоттар жүйесінде - эко но ми ка лық опера-
ция жасаушы заңды немесе жеке тұлға) 

экономическая зависимость - экономикалық тəуел-
ділік

экономическая задача - экономикалық міндет
экономическая заинтересованность - эконо микалық 
мүдделілік

экономическая зона - экономикалық аймақ
Экономическая и социальная комиссия ООН для 
Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) - БҰҰ-ның Азия 
мен Тынық мұқитына ар  нал ған экономикалық жəне 
əлеуметтік комиссиясы

Экономическая и социальная комиссия ООН для 
Западной Азии (ЭСКЗА) - БҰҰ-ның Батыс Азияға 
арналған экономикалық жəне əлеуметтік комиссиясы

экономическая информация - экономикалық ақпарат 
экономическая категория - экономикалық санат
экономическая классификация расходов бюджета - 
бюджет шығысының эко но ми ка лық сыныптамасы

Экономическая комиссия ООН для Африки (ЭКА) 
- БҰҰ-ның Африкаға арналған эко но ми калық комис-
сиясы

Экономическая комиссия ООН для Европы (ЭКЕ) 
- БҰҰ-ның Еуропаға арналған эко но ми ка лық комис-
сиясы

Экономическая комиссия ООН для стран Латин-
ской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) 
- БҰҰ-ның Латын Америкасы мен Кариб айды ны ның 
елдеріне арналған эко но микалық комиссиясы

экономическая конъюнктура - экономикалық жағ-
даят (экономикада қалыптасқан жағ дай ды, шаруа-
ның жай-жапсарын сипаттайтын өзара байланыс-
ты шарттардың жиын тығы)

экономическая налоговая ставка - эконо ми ка лық 
салық мөлшерлемесі

экономическая недобросовестность - эконо ми калық 
арамзалық

экономическая несостоятельность - эконо ми калық 
дəрменсіздік

экономическая операция - экономикалық операция, 
экономикалық алыс-беріс

экономическая ответственность - эконо ми калық 
жауапкершілік

экономическая оценка финансовых показателей - 
қаржы көрсеткіштерін экономикалық бағалау

экономическая политика - экономикалық саясат
экономическая помощь - экономикалық көмек
экономическая помощь иностранным государствам 

- шет мемлекеттерге эконо ми ка лық көмек
экономическая помощь развивающимся странам - 
дамушы елдерге экономикалық көмек

экономическая помощь, оказываемая через между-
народные организации - ха лық ара лық ұйымдар 
арқылы көрсетілетін эко но ми ка лық көмек

экономическая потенция - экономикалық əле ует, 
экономикалық əл-қуат

экономическая прибыль - экономикалық пайда 
(өнімді өткізуден алынған жалпы табыс пен өндіріс 
кезінде пайдаланылатын бар лық ресурстардың бала-
малы құнының ара сын да ғы айырма)

экономическая работа органов финансово-кредит-
ной системы - қаржы-кредит жүйесі органдарының 
экономикалық жұмысы

экономическая рента - экономикалық рента (адамның 
табыс табу мүмкіндігі бар аударма табыстың асып 
түскен сомасы)

экономическая самостоятельность - эко но ми ка лық 
дербестік

экономическая санкция - экономикалық санк ция, 
экономикалық ықпалшара

экономическая свобода - экономикалық ер кін дік
экономическая связь - экономикалық байланыс
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экономическая связь между странами - елдер ара-
сын дағы экономикалық байланыс

экономическая система - экономикалық жүйе (өнімді 
өндіру, бөлу, айырбастау, тұтыну үдерісінде туын-
дайтын негізгі экономикалық қатынастардың 
нысанын, мазмұнын айқындайтын қағидаттың, 
ере же лер дің, нормалардың елде тарихи тұр ғы да 
туын да ған немесе заңнамалық тұрғыдан белгі лен ген 
жиынтығы)

экономическая социология - экономикалық социоло-
гия, экономикалық əлеуметтану

экономическая среда - экономикалық орта 
(бизнестің, кəсіпкерліктің дамуының экономикалық 
шарттарының жиынтығы)

экономическая ставка налога - салықтың 
экономикалық мөлшерлемесі

экономическая статистика - экономикалық статис-
тика

экономическая стратегия - экономикалық стра-
тегия (үкіметтің, əкімшілік ай мақ тар дың, кə-
сіп орын дар басшылығының өн ді ріс, бюджеттің 
кірісі мен шығысы, са лық, күр де лі жұмсалым, 
баға, əлеуметтік қор ғау жө нін де гі ұзақ мерзімді, 
неғұрлым ұс та ным ды, маңызды нұсқаулары, жос-
парлары, ниеті)

экономическая функция налога - салықтың эконо ми-
калық атқарымы

экономическая эффективность - эко но ми ка лық 
тиім  ділік (экономикалық қыз мет тің, экономикалық 
бағ дарлама мен іс-ша ра лар дың нəтижесі, алынған 
эко но ми ка лық нə ти же нің осы нəтижені алуға се беп-
ші бол ған факторларға, ресурстарға қа ты на сы мен 
сипатталады)

экономическая эффективность капитальных вло-
жений (капиталовложений) - күрделі қаржы жұм са-
лымының экономикалық тиімділігі

экономическая эффективность расходования денеж-
ных средств - ақшалай қаражат жұмсаудың эконо ми-
калық тиімділігі

экономически активное население - эко но ми ка лық 
тұрғыдан белсенді халық (ха лық тың табыс əкелетін 
қоғамдық пайдалы қыз мет пен айналысушы бөлігі)

экономически неактивное население - эко но ми ка лық 
тұрғыдан енжар халық

экономические барометры - экономикалық барометр-
лер (жағдаяттың өзгеруін, сұ ра ныс пен ұсыныс 
серпінін болжайтын көр сет кіш тер)

экономические блага - экономикалық игі лік (эконо-
мика əкелетін, экономикалық жа сам паз дық қызмет 
нəтижесінде алынған игілік)

экономические задачи - экономикалық мін дет тер 
(экономикалық талдау, жос парлау, жобалау үде рі-
сін де шешілетін міндеттер)

экономические законы - экономикалық заңдар 
(тəжірибе, практикалық қызмет негізінде анық-
тал ған, ғылыми зерттеулер жолымен ашылған эко-

но ми ка лық құбылыстар, үдерістер, қатынастар 
арасындағы тұрақты өзара байланыстар)

эконо мические и монетарные тенденции - экономи-
калық жəне монетарлық үрдіс

экономические индикаторы - экономикалық индика-
торлар (ұлттық экономиканың жай-кү йін көр се те-
тін ай сайынғы ста тис ти ка лық көр сет кіштер)

экономические интересы - экономикалық мүдделер
экономические категории - экономикалық санаттар 

(экономика ғылымының эко но ми ка лық құбылыстар 
мен үдерістердің елеу лі жақтарын көрсететін аса 
маңызды ұғым да ры, мыс., құн, баға, еңбек, т.б.)

экономические методы управления - бас қа ру дың 
экономикалық əдістері

экономические модели - экономикалық үл гі лер 
(сандық сипаттамалар түрінде тұл ға лан ған эко-
но ми калық құбылыстардың өзара байланыстары 
жүйесі, теңдеулер жүйесінде көрініс табады)

экономические науки - экономикалық ғы лым дар, эко-
номика ғылымдары (ша руа шы лық, шаруашылықты 
басқару, адамдар ара сын да ғы, сондай-ақ адамдар 
мен қор ша ған орта арасындағы өнімді, игі лік тер ді 
өн ді ру, оларды бөлу, айырбастау, тұтыну, қыз мет-
тер ді көрсету үдерісінде туындайтын қа ты нас тар 
туралы ғылым)

экономические нормативы - экономикалық норма-
тивтер

экономические нормативы для банков - банк терге 
арналған экономикалық нормативтер

экономические отношения - экономикалық қарым-
қатынас, экономикалық қатынастар

экономические показатели - экономикалық көрсет-
кіштер

экономические последствия - экономикалық сал-
дарлар

экономические права - экономикалық құқықтар
экономические регуляторы - экономикалық 
реттеуіштер (экономикалық үдерістерге қа ты су -
шы ларға, шаруашылық жүргізуші субъек тілерге 
мүдделер тетігі арқылы жанама түрде ықпал 
ететін экономикалық тұтқалар, мыс., салық, баға, 
нормалар, банк пайыздары, ықпалшаралар, т.б.)

экономические ресурсы - экономикалық ресурстар 
(өндірісті қамтамасыз ету көздері, құралдары, 
шаруашылық қызметінде пайдаланылатын ре сурс-
тар дың жиынтығы деген мағынаны біл ді ре тін 
іргелі экономикалық теория ұғымы) 

экономические реформы - экономикалық реформа-
лар (экономиканы басқару, ша руа шы лық ты жүргізу 
жүйесіндегі, экономикалық саясатты жүзеге асыру 
жолдары мен тə сіл де ріндегі түрлендірулер)

экономические рычаги - экономикалық тұт қа лар 
(экономиканы басқару құралдары, баға мен тариф-
тер жүйесін, салықтарды, қар жы-несие тұт қа ла-
рын, т.б. қамтиды) 

экономические санкции - экономикалық санкциялар, 
экономикалық ықпалшаралар (белгілі бір елмен арада 
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белгілі бір тауарлармен сауда жасауға əдетте саяси 
уəж бойынша тыйым салу немесе кедергі келтіру)

экономические споры - экономикалық даулар 
(кəсіпкерлік жəне басқа экономикалық қызмет сала-
сында туындайтын дау-дамай)

экономические стимулы - экономикалық ынталан-
дырма

экономические субъекты - экономикалық субъектілер 
(ұйымдық-құқықтық нысандарына жəне меншік 
түрлеріне қарамастан кəсіпорындар, олардың бір-
лес тік тері, ұйым дар мен мекемелер, банктер мен 
несие ме ке мелері, сақтандыру ұйымдары, тауар, 
валюта жəне қор биржалары, инвестиция, зей нет-
ақы қорлары, қоғамдық жəне басқа қор лар, дербес 
кəсіпкерлік қызметті жүзеге асырушы азаматтар)

экономические услуги - экономикалық қыз мет тер 
көрсету

экономические явления - экономикалық құ бы лыстар
экономический агент - экономикалық агент
экономический анализ - экономикалық талдау
экономический базис - экономикалық базис
экономический волюнтаризм - экономикалық волюн-
таризм, экономикалық жосықсыздық, экономикалық 
белден басушылық

экономический договор - экономикалық шарт
экономический застой - экономикалық тоқырау
Эконо мический и валютный союз - Эконо ми калық 
жəне валюталық одақ

Экономический и социальный совет ООН (ЭКО-
СОС) - БҰҰ-ның экономикалық жəне əлеуметтік 
кеңесі

экономический интерес - экономикалық мүд де 
(адамдардың өскелең ма те риал дық жəне рухани 
қажеттерін қа на ғат тан ды ру ға ұм ты луымен бай-
ланысты экономикалық қыз ме тіне түрткі болатын 
объективті уəж де рі: экономиканың ілгері басуының 
бас ты қозғаушы күші)

экономический кризис - экономикалық дағ да рыс 
(елдің экономикалық жағдайының күрт нашарлауы, 
өндірістің айтарлықтай құл ды рауынан, қа лып-
тас қан өндірістік бай ла ныстардың бұзылуынан, 
кə сіп орын дар дың банкроттыққа ұшырауынан, жұ-
мыс сыз дық тың өсуінен, сайып келгенде, ха лық тың 
тұрмыс деңгейі мен əл-ау қа ты ның төмендеуінен 
көрініс табады)

экономический метод управления - эконо ми ка лық 
басқару əдісі

экономический оптимум - экономикалық оптимум, 
экономикалық оңтайлылық

экономический план - экономикалық жос пар 
(экономикалық жүйенің, ел, аймақ ша руа шы лы  ғы-
ның, кəсіпорындардың, компаниялардың бо ла шақ-
та ғы межеленген жай-күйінің сипаттамасы, үлгісі, 
көрінісі)

экономический подъем - экономикалық өрлеу 
(өндірістің өсуімен, оның тиімділігінің жо ға  ры ла-
уы мен, түрлі аялардағы эко но ми ка лық қызметтің 

жандануымен, тұрмыс дең гейінің көтерілуімен си-
патталатын ел экономикасының жай-күйі)

экономический потенциал - экономикалық əлеует 
(экономиканың, оның салаларының, кə сіп орын дар-
дың, шаруашылықтардың өндірістік-экономикалық 
қызметті жүзеге асыруға, өнім, тауар шығаруға, 
қызметтер көрсетуге, халықтың сұранысын, қо-
ғам дық қажеттіліктерді қанағаттандыруға, өн-
ді ріс пен тұтынудың дамуын қамтамасыз етуге 
жиынтық қабілеті)

экономический потенциал страны - елдің экономи ка-
лық əлеуеті

экономический продукт - экономикалық өнім (адам 
еңбегінің, шаруашылық қызметтің материалдық-
заттық нысандағы (ма те риал дық өнім), рухани, 
ақ па рат тық ны сан да ғы (зияткерлік өнім) не орын-
дал ған жұ  мыс, көрсетілген қызмет түріндегі нə -
тиже сі)

экономический проект - экономикалық жоба  
(іс-қимылдар бағдарламасы, нақты, тақырыптық 
əлеуметтік ойды жүзеге асыру, мыс., өндірісті 
жаңарту, пайдалы қазбалар өндіруді игеру, жаңа 
тауарларды шығару жəне сату жөніндегі шаралар)

экономический раздел мира - дүниежүзін 
экономикалық жағынан бөлісу

экономический риск - экономикалық тə уе  кел 
(қабылданатын шаруашылық ше шім дер немесе 
жасалатын іс-қимылдар нə ти же ле рі нің кез дей соқ 
сипаты салдарынан шығасыға ұшырау ықти мал-
дығы)

экономический рост - экономикалық өсу (эко но ми ка-
ның нақты табысының дə йек ті лік пен өсуі үдерісі)

экономический союз - экономикалық одақ
Экономический союз Содружества независимых 
государств (ЭССНГ) - Тəуелсіз Мемлекеттер 
Достастығының экономикалық одағы

экономический строй - экономикалық құрылыс
экономический субъект - экономикалық субъект
экономический суверенитет - экономикалық 
егемендік

экономический суд СНГ - ТМД-ның экономи ка лық 
соты

экономический тред-юнионизм - эко но ми ка лық тред-
юнионизм (кəсіподақ өз қызметін жалақыны көтеру, 
жұмыс орнын, уақытты сақтау, еңбек жағдайын 
жақсарту жо лын да ғы күреспен шектеуге, яғни өз 
қызметін тек экономикалық аямен ғана шектеуге 
тиіс дейтін теория)

экономический тренинг - экономикалық тренинг 
(басқарушылық іс-қимылдың тиім ді лі гін бағалау 
есептерін жүргізу мүмкіндігін беретін іскерлік 
ойын)

экономический цикл - экономикалық ай нал соқ па 
кезең (бірін-бірі алмастыратын бір қа тар тізбекті 
кезеңдер: экономикада бір қа тар жылдар бойына 
дүркін-дүркін қай та ла нып отыратын өрлеу мен 
құлдырау, ай нал соқ па кезең)
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экономический человек - экономикалық адам (адам 
өзінің іс-қылығында оңтайлы экономикалық уəжді, 
мыс., қаржы жөнінен табысқа жетуге ұмтылысты 
жəне ма те риал дық жағдайының нашарлығынан 
қор қы ныш ты басшылыққа алады деген түсінікті 
білдіретін термин) 

экономический штраф - экономикалық айып пұл
экономический эксперимент - экономикалық экспе-
римент, экономикалық іс-тəжірибе

экономический эффект - экономикалық тиімділік, 
экономикалық нəтиже (эко но ми ка лық қызметтің 
əдетте қызметтен алынған ақшалай табыс пен 
оны жүзеге асыруға жұм сал ған шығын арасындағы 
айыр мамен өл ше не тін нəтижесі)

экономическое благосостояние - экономи ка лық əл-
ауқат

экономическое давление - экономикалық қысым
экономическое двойное налогообложение - эконо-
ми  калық қос салық салу, экономикалық қосарлан ған 
салық салу (бір табыс көзіне, бір сомаға екі қай та ра 
салық салу)

экономическое и юридическое двойное налогообло-
жение - экономикалық жəне заңи қос салық салу

экономическое моделирование - эко но ми ка лық 
үлгілеу (экономикалық объектілер мен үдерістер-
ді шағын, тə жі ри бе лік нысандарда, жасанды 
түр де жасалған жағдайларда қалпына келтіру,  
жаңғырту)

экономическое неравенство - экономикалық теңсіздік
экономическое поведение - экономикалық мінез-
құлық (азаматтардың, қыз мет кер лер дің, бас шы-
лар дың, өндірістік ұжым дар дың эко но ми ка лық 
қызметтің белгілі бір қалыптасқан жағдайында 
экономикалық іс-қимылының бейнесі, тəсілі,  
сипаты)

экономическое принуждение - экономикалық мəж-
бүр леме

экономическое прогнозирование - экономи ка лық 
болжау

экономическое программирование - эконо  ми калық 
бағдарламалау

экономическое пространство - экономикалық кеңістік 
экономическое равновесие - экономикалық тепе-
теңдік (экономикалық жүйенің, на рық тың екі теңбе-
тең фактордың тең дес ті рі луі мен сипатталатын 
жай-күйі)

экономическое развитие - экономикалық даму
экономическое разнообразие - экономикалық алуан 
түрлілік (мемлекет тарапынан мен шік тің түрлі ны-
сандарын - жеке, мем ле кет тік, муниципалдық жəне 
басқа меншік нысандарын тең дəрежеде танып, 
қорғауы)

экономическое районирование - экономика лық ау-
дандастыру

экономическое расслоение общества - қо ғам ның 
экономикалық жіктелуі (халықтың жекелеген жік-
те рі нің табысы мен тұр мыс деңгейінің үй лес пе уі нің 

күшеюі, қо ғам мүшелерінің жоғары деңгейде ақы 
тө ле не тін жəне төмен деңгейде ақы тө ле не тін мү-
ше ле рі арасындағы ал шақ тық тың кө беюі, мұның 
өзі халықтың əлеуметтік қам сыз дан дырылу деңгейі 
бойынша жіктелуін те рең дете түседі)

экономическое регулирование - экономика лық реттеу
экономическое регулирование спроса и предложе-
ния - сұраныс пен ұсынысты эко но ми калық реттеу

экономия - экономия, үнем, үнемділік (1. бір де ңе ні 
ұқыпты жұмсау; 2. шығынды, эко но ми ка лық ресурс-
тар шығынын азайту не гі зін де шаруашылықты 
ұқыпты жүргізу; 3. ірі помещик шаруашылығы)

экономическое регулирование хозяйства - шаруа шы-
лықты экономикалық реттеу

экономическое соглашение - экономикалық келісім
Экономическое сообщество западноафриканских го-
сударств (ЭСЗАГ) - Батыс африкан мемлекеттерінің 
экономикалық қоғамдамдастығы

экономическое сотрудничество со странами СНГ - 
ТМД елдерімен экономикалық ынтымақтастық

экономическое стимулирование - экономика лық ын-
таландыру

экономия в долларовом выражении - доллар тұлға-
сындағы үнем

экономия в расходах - шығыстағы үнем, шы ғыс тан 
үнемдеу

экономия валютная - валюталық үнем
экономия годовая - жылдық үнем
экономия денег - ақшаны үнемдеу
экономия за счет превышения кредитного лимита - 
кредит лимитін арттыру есебінен үнемдеу

экономия за счет уменьшения налоговых платежей 
- салық төлемдерін азайту есебінен үнемдеу

экономия запасов товарно-материальных цен-
ностей - тауар-материал құндылықтары қорларын      
үнемдеу

экономия затрат - шығынды үнемдеу
экономия издержек - шығынды үнемдеу
экономия материалов и сырья - материалдар мен 
шикізатты үнемдеу

экономия на ценах - бағадағы үнем, бағадан үнемдеу
экономия расходов - шығысты үнемдеу
экономия ресурсов - ресурстарды үнемдеу
экономия трудовых ресурсов - еңбек ресурс тарын 
үнемдеу

экономия финансовых средств - қаржы қа ра жа тын 
үнемдеу

экономия фонда заработной платы - жалақы қорын 
үнемдеу

экономия фонда оплаты труда - еңбекке ақы төлеу 
қорын үнемдеу

экономное инвести рование - үнемді түрде инвести-
циялау

экранировать акции - акцияны экрандау (белгілі бір 
инвестициялық жəне қаржылық өлшемдерге сай 
келетін акцияларды іздеу)
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экс - экс (қаржыгерлер тілінде бұл қосымша “кейін” 
деген мағынаны білдіреді, мыс., экс-купон - пайыз не 
дивиденд төленгеннен кейінгі купон)

экс оффицио - экс оффицио, лауазымы бойынша (биз-
несте: өркениетті ашық бəсеке үшін жағдай жасау)

экс-акционные дивиденды - экс-акциялық диви-
дендтер

экс-алл - экс-алл, экс-бəрі (бағалы қағаздарды ди ви-
дендсіз, құқықсыз, кепілдіксіз не кез келген ар тық-
шы лықсыз сату) 

экс-див без дивидендов - дивидендсіз экс-див 
(акциялармен, облигациялармен дивиденд не пайыз 
құқығынсыз сауда жасау жүйесі)

экс-див специальный - арнаулы экс-див (акциялармен, 
облигациялармен дивиденд не пайыз құқығынсыз сау-
да жасау жүйесі)

экс-дивиденд - экс-дивиденд (дивиденд тө лен ген нен 
кейін сатылатын не сатып алынатын акция)

экс-дивидендная дата - экс-дивидендтік күн
экс-дивидендные акции - экс-дивидендтік акциялар 
экс-дивидендный срок - экс-дивидендтік мерзім
эксимбанк (экспортно-импортный банк) - эксимбанк 

(экспорт-импорт банкі)
эксклюзивное право - эксклюзивтік құқық, ай рықша 
құқық (тек бір ғана адамға немесе ұйым ға берілетін, 
басқа ешкімге бе ріл мей тін айрықша құқық)

эксклюзивность - айрықшалықты, арнайылық
экс-купон - экс-купон (пайызы не дивиденді төлен ген-
нен кейінгі купон)

экспансионист - экспансионист, өктемпаз
экспансия - экспансия, өктемдік жүргізу, өк тем паз дық 

(жекелеген елдердің, мо но по лия лық одақтардың, 
фирмалардың ықпал ету аясын кеңейтуі)

экспансия банков - банктерді экспансиялау
экспансия банковская - банкілік экспансия (банкінің 
ықпал ету аясын кеңейту)

экспансия денежная - ақша экспансиясы
экспансия импорта - импорт экспансиясы
экспансия коммерческая - коммерциялық экспансия
экспансия кредитная - кредит экспансиясы
экспансия международная - халықаралық экспансия
экспансия небанковских институтов - бан кі ге жат-
пайтын институттарды экспансиялау, бейбанктік 
институттарды экспансиялау

экспансия экономическая - экономикалық экспансия
экспедирование -экспедициялау, жөнелту (тауарды, 
жүкті, хат-хабарды, т.б. тиісті жеріне жөнелту)

экспедировать - жөнелту (тауарды, жүкті, хат-
хабарды, т.б. тиісті жеріне жөнелту)

экспедитор - экспедитор (1. көлік экспедиция сы та-
рабы; 2. кəсіпорынның, фирманың жүк  тер  ді алып, 
оларды тасымалдау ке зін де апарып салушы, табы-
стаушы, тауар жө  нелт  пе құжаттарды ресімдеуші 
қыз меткер)

экспедиционное бюджетное обследование - бюджет-
тік экспедициялық зерттеу

экспедиция - экспедиция (1. жүктерді жө нел ту, хат-
хабарды салып жіберу; 2. жүктерді жө нел ту мен, 
салып жіберумен айналысатын мекеме, бөлімше; 
3. іздестіру, барлау мақ  са  ты мен сапарға аттанушы 
адамдар тобы)

эксперимент - эксперимент, тəжірибе (құбы лыс тар 
мен үдерістерді жасанды немесе табиғи жағдайда 
жаңғырту, үлгілеу жолымен зерделеу, зерттеу)

эксперимент в маркетинге - маркетингідегі экспери-
мент

эксперимент контрольный - бақылау экспе ри менті
экспериментальные разработки - экс пе ри мент-
тік талдамалар, эксперименттік əзір ле нім дер 
(ғылыми зерттеулер жүргізу нə ти же сінде немесе 
практикалық тəжірибе не гізінде алынған білімге 
негізделген жəне адамның өмірі мен денсаулығын 
сақтауға, жаңа материалдар, өнімдер, үдерістер, 
құрылғылар, жасауға, қызметтер көр се ту ге, 
жүйелер немесе əдістер жасауға жəне оларды 
жетілдіруге бағытталған қызмет)

эксперт - сарапшы (1. кең мағынада: зерттеу, 
кеңес беру, пайымдама, қорытындылар, ұсы ныс-
тар əзірлеу, сараптама жүргізу үшін тарты-
латын белгілі бір саладағы маман; 2. іс жүргізу 
заңнамасында: қажетті ма ман дық та білімі бар, 
тергеу органдары, сот, төрелік сот сараптама 
жүргізу үшін тартатын кез келген жеке тұлға; 
3. аса бі лік ті қызметкер, жоғары сыныпты кə сіп-
қой, маман)

эксперт международный - халықаралық сарапшы 
эксперт патентного ведомства - патенттік идара са-
рапшысы

эксперт по анализу балан сов и финансовой отчет-
ности - теңгерімдер мен қаржы есептілігін (есеп-
қисабын) талдау жөніндегі сарапшы

эксперт по бюджету - бюджет жөніндегі сарапшы
эксперт по затратам - шығын жөніндегі сарапшы
эксперт по изучению креди тоспособности - несиеге 
қабілеттілікті зерделеу жөніндегі сарапшы (банктегі 
лауазым)

эксперт по маркетингу - маркетинг жөніндегі са-
рапшы 

эксперт по оценкам - бағалау жөніндегі сарапшы
эксперт по оценке недвижимого имущества - жыл-
жымайтын мүлікті бағалау жөніндегі сарапшы

эксперт по оценке страховых убытков - сақ тан дыру 
залалдарын бағалау жөніндегі сарапшы

эксперт по правовым вопросам - құқықтық мə се ле-
лер жөніндегі сарапшы

эксперт по правовым титулам на недвижимость - 
жылжымайтын мүлікке құқықтық титулдар жө нін де-
гі сарапшы

эксперт по финан совой отчетности - қаржы есептілігі 
(есеп-қисабы) жөніндегі сарапшы

эксперт по экономическим вопросам - экономика лық 
мəселелер жөніндегі сарапшы
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эксперт правительственный - үкімет сарапшысы
эксперт судебный - сот сарапшысы
эксперт-аудитор - сарапшы-аудитор
экспертиза - сараптама, сараптау (маманның (са-
рапшының) шешілуі ғылым, техника, өнер, т.б. 
саладағы арнаулы таным-бі лімді талап ететін 
қайсыбір мəселелерді зерт те уі)

экспертиза аудиторская - аудиторлық сараптама
экспертиза банковская - банк сараптамасы
экспертиза биржевых товаров - биржа тауарларын 
сараптау

экспертиза бухгалтерская - бухгалтерлік сараптама
экспертиза государственная - мемлекеттік сараптама
экспертиза денежных билетов и монет - ақша 
билеттері мен мəнеттерді сараптау (ақша билеттері 
мен металл мəнеттің шын екендігін, төлем төлеуге 
жарамдылығын мемлекеттік тексеру)

экспертиза денежных знаков - ақша белгілерін са-
раптау (ақша билеттері мен металл мəнеттің 
шынайылығы мен төлемділігін тексеру) 

экспертиза заключительная - қорытынды сараптама
экспертиза заявки - өтінімді сараптау
экспертиза инвестиционных проектов - ин вес ти ция-
лық жобаларды сараптау

экспертиза коммерческая - коммерциялық сараптама
экспертиза комплексная - кешенді сараптама
экспертиза контрольная -бақылау сараптамасы
экспертиза конъюнктурная - жағдаяттық сараптама
экспертиза маркетинговая - маркетингілік сараптау 
экспертиза медико-социальная - медици на лық-
əлеуметтік сараптама

экспертиза Нацбанка РК - ҚР Ұлттық банкі нің сарап-
тауы, ҚР Ұлттық банкінің сараптамасы 

экспертиза недвижимости - жылжымайтын мүлік са-
раптамасы

экспертиза независимая - тəуелсіз сараптама
экспертиза облигаций и лотерейных билетов - обли-
гациялар мен лотерея билеттерін сараптау

экспертиза оценочная - бағалау сараптамасы
экспертиза патентная -патенттік сараптама
экспертиза платежеспособности денежных знаков 

- ақша белгілерінің төлем төлеуге жарамдылығын 
сараптау

экспертиза правовая - құқықтық сараптау
экспертиза судебная - сот сараптамасы
экспертиза товаров (товарная) - тауарларды сараптау
экспертиза финансовая - қаржылық сараптама
экспертиза фондовых инструментов - қор құ рал да-
рын сараптау

экспертиза ценностей - құндылықтарды сараптау
экспертиза экологическая - экологиялық сараптама
экспертиза юридическая - заңи сараптама 
эксперт-консультант - сарапшы-кеңесші
экспертное бюро - сараптау бюросы (бир жа ның сауда-
саттыққа жарияланған та уар лар ға техникалық са-
раптама жүргізетін құ ры лымдық бөлімшесі)

экспертно-проверочная комиссия - сараптау-тексеру 
комиссиясы

экспертные оценки - сараптамалық бағалау
экспирационный цикл - экспирациялық цикл 

(опциондық саудада пайдаланылатын экс пи ра ция лық 
күндер циклі)

экспирация - экспирация (1. мəміленің аяқ та лу күні-
нің басталуы; 2. опционның қол да ны лу мерзімінің 
бітуі күнінің басталуы; опционды өткізудің соңғы 
күні)

экспирация биржевая - биржа экспирациясы
эксплерент - эксплерент (үлкен қауіп-қатерге саналы 
түрде бас тіккен жаңашыл-фирма)

эксплуатационные затраты - пайдалану шығыны
эксплуатационные расходы - пайдалану шы  ғы  сы 

(пайдаланылатын өндірістік жаб дық ты, машина-
ларды, тетіктерді жұмыс бабында ұстауға байла-
нысты өндіріс шы ғы ны)

эксплуатация - 1) қанау (маркстік саяси экономия 
термині); 2) пайдалану (1. та би ғат байлықтарын 
пайдалану; 2. жерді, өнер кə сіп орындарын, көлік 
құралдарын, үй ме рет тер ді, ғимараттарды, т.б. 
пайдалану)

экспозе - экспозе (құжаттың қысқаша маз мұ ны не 
оның үзінді көшірмесі, көшірімі)

“экспозиция” - “экспозиция”, “қойылым” (банк тің 
қайсыбір компанияға немесе елге несие беруге (неме-
се валюталық дилингіге қатысуы) 

экспорт - экспорт, əкетілім, шетке шығару (шетелдік 
сатып алушыға сатылған не шетелдік нарықта 
сатуға арналған тауарларды шетелге əкету)

экспорт беспошлинный - бажсыз экспорт
экспорт в стоимостном выражении - құндық тұлға-
ланудағы экспорт

экспорт валовой - жалпы экспорт
экспорт золота - алтын экспорты
экспорт инфляции - инфляцияның шетке шы ға ры-
луы (инфляцияның бір елден екінші елге олардың 
арасындағы экономикалық қарым-қатынас нəти-
жесінде таралуы)

экспорт капитала - капиталды шетке шығару (несие, 
инвестиция, бағалы қағаздар тү рін де гі ақша ресурс-
тарын бір елден екінші елге əкету)

экспорт субсидируемый - қаржы жəрдемі бе рі летін 
экспорт

экспорт сырья - шикізат экспорты
экспорт товаров - тауарлар экспорты
экспортер - экспортшы, шетелге тауар шы ға ру шы 

(тауар экспортына келісімшарт жа сас қан кə сіп-
орын не жеке тұлға - мемлекет резиденті)

экспортируемая инфляция - экспортталатын инфля-
ция, шетке шығарылатын инфляция (бір елден екінші 
елдерге халықаралық эко но ми ка лық қатынастар 
тетігі арқылы кө ші рі ле тін, ақша айналысына, тө-
лем төлеуге қа бі летті сұранымға, бағаға ықпал 
ететін инфляция)
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экспортная детаксация - экспорттық детаксация 
(экспортталатын өнімге жанама салық салуды 
төмендету жəне тіпті толық жою)

экспортная дотация - экспорттық де меу қар жы 
(мемлекеттік бюджеттен экс порт шы лар ға тауар 
əкелімін көтермелеу үшін бө лі не тін қаражат)

экспортная золотая точка - экспорттық алтын межел
экспортная квота - экспорттық үлестеме (экспортты 
шектеу жағдайында мемлекеттік органдардың 
кəсіпорындардың шетке тауар шығаруына рұқсат 
ететін тауар көлемі)

экспортная лицензия - экспорттық лицензия (еркін 
əкетуге немесе транзитке жол бе ріл мей тін тауар-
ларды белгілі бір көлемде əке ту ге немесе транзит-
ке мемлекеттік органдардан алынатын арнаулы 
рұқсат)

экспортная премия - экспорттық сыйлықақы
экспортная сделка - экспорттық мəміле
экспортная скидка с цены - бағадан экс порт тық 
шегерім

экспортная стоимость - экспорттық құн
экспортная субсидия - экспорттық жəрдем қар жы, 
экспортты қаражаттандыру (экспортты бюджет 
есебінен мемлекеттік ынталандыру тəсілдерінің 
бірі)

экспортное инкассо - экспорттық инкассо 
(халықаралық есеп айырысуда банкінің заң ды жəне 
жеке тұлғалардан түрлі тауар құ жат тары бо-
йынша ақша алу жөніндегі инкассосы)

экспортное финансиро вание - экспортты қар жы лан-
дыру

экспортно-импортный банк (Эксимбанк) - экспорт-
тық-импорттық банк, экспорт-импорт банкі 
(Эксимбанк - экспортты ұзақ мерзімге не сие лен ді-
ре тін, жекеше банк тер ді сақтандыру несиелерін 
қайта қар жы лан ды ра тын жəне оған кепілдік бе ре-
тін мем ле кет тік немесе жартылай мем ле кет тік 
мекеме)

Экспортно-импортный банк США - АҚШ-тың 
Экспорт-импорт банкі

Экспортно-им портный банк Японии - Жа по нияның 
Экспорт-импорт банкі 

экспортно-импортный кредит - экспорттық-
импорттық кредит 

экспортно-импортный типовой договор - экс порт-
тық-импорттық үлгілік шарт

экспортно-кредитное страхование - экс порт тық-
кредиттік сақтандыру

экспортные дотации - экспорттық демеуқаржы
экспортные заказы - экспорттық тапсырыс тар 

(экспорт үшін тауарлар өндіруге жəне жеткізуге 
мемлекеттік тапсырыстар)

экспортные пошлины - экспорттық баж (экспортшы-
дан тауарды шетке шығару кезінде алынатын баж)

экспортные премии - экспорттық сыйлықақы (белгілі 
бір тауарлардың экспортшыларына мемлекет 
белгілеген қаржы жеңілдіктері)

экспортные ресурсы - экспорттық ресурс тар 
(экспорттың мүмкіндіктері, сыртқы на рық та 
сатуға арналған экономикалық өнім дер дің, қаржы 
ресурстарының түрлері мен кө ле мі, мемлекеттің 
ағымдағы өт кі зім ге ар нал ған экспорттық əлеуе ті-
нің бір бөлігі)

экспортные товары - экспорттық тауарлар (мем ле-
кет тің кеден шекарасы арқылы өте тін жəне кеден 
аумағынан əкетілетін та уар лар)

экспортный ак кредитив - экспорттық аккредитив
экспортный безотзывный аккредитив - қай тарып 
алынбайтын экспорттық аккредитив

экспортный дом - экспорттық үй
экспортный контроль - экспорттық бақылау, экспорт-
ты бақылау (тауарлардың жекелеген са нат тарының 
экспортына рұқсат беру тəр ті бін енгізу жолымен 
белгілі бір зат тар дың əкетіліміне тыйым салу, шек-
теу немесе ба қы лау жөніндегі ұйымдық-құқықтық 
жəне экономикалық шаралар жүйесі)

экспортный кредит - экспорттық кредит (несие)
экспортный лизинг - экспорттық лизинг
экспортный маркетинг - экспорттық маркетинг 

(сыртқы жеткізілімнің пайдалылығын дамыту жəне 
қолдау стратегиясын əзірлеу)

экспортный потенциал - экспорттық əлеует 
(мемлекеттің өзінде бар немесе өндіретін ре сурс-
тарын, өнімдерін шетке шығару қа бі леті)

экспортный таможенный тариф - экспорттық кеден 
тарифі

экспортный факторинг - экспорттық факторинг    
(экспортшы клиенттерге банктер мен фактор-ком-
паниялар тарапынан бо ла шақ та экспорттан алы-
натын ақшалай тү сім ке пілдігімен алғытөлем беру, 
сонымен бір ге клиентке валюталық жəне несиелік 
тə уе кел ден толық кепілдік беру)

экспортный фонд - экспорттық қор (тауар ре сурс-
тарының экспорт үшін бөлінетін белгілі бір бөлігі)

экс-правовые - экс-құқықтық (компанияның дисконт 
бойынша акциясын басым на рық тық баға бойынша 
сатып алу құқығынсыз)

экс-президент - бұрынғы президент, бұрынғы елбасы
экспресс-доставка - жедеғабыл жеткізу 
экспресс-доставка корреспонденции - хат-хабарды 
жедел жеткізу

экспресс-информация о ценах - баға туралы жеде қа-
был ақпарат

экспресс-опрос - жедеқабыл сауалдама
экспресс-цена - экспресс-баға, жедеқабыл баға
экспромитация - экспромитация (шартқа сəй кес бі-
реу дің борышын төлеу міндеттемесін мойнына алу)

экспроприация - экспроприация (иеліктен күш теп 
айы ру; жоғарғы биліктің жеке мен шік ті мем ле кет-
тік мақсаттар үшін алуы немесе осыған өкілеттігі 
бар тиісті кез келген дербес органның жеке меншік 
құқығын өзгертуі) 

экстенсивное увели чение капитала - капи тал дың 
экстенсивті көбеюі
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экстенсивность - экстенсивтілік (сапалық емес, сан-
дық, көлемдік өзгертумен, кө бей ту мен, дамытумен 
байланысты дамушылық) 

экстенсивный путь развития - экстенсивті даму жолы 
(экономикалық өсуді сандық фак тор лар есебінен 
өндіріс көлемін ұлғайту тəсілі)

экстенсивный тип экономического роста - экономи-
калық өсудің экстенсивті тұрпаты

экстенсивный экономический рост - экс тен сив ті 
экономикалық өсу, баяу экономикалық өсу

экстерн-баланс - экстерн-теңгерім (көпшілік үшін ар-
найы жасалған теңгерім)

экстра - экстра (ең сапалы тауар туралы; сауда-
саттыққа қатысушы клиенттердің мұқ  таж да ры на 
бейімделген валюталық опцион)

экстра-дивиденд - экстра-дивиденд (компания тө лей-
тін жай дивидендті толықтыру ретінде акциялар 
не қолма-қол ақша ны са нын дағы қосымша дивиденд)

экстракт - экстракт, үзінді көшірме, көшірім 
(ипотекалық тіркелім негізінде жасалған қайсыбір 
жылжымайтын мүлікке қатысты жазбаның 
көшірмесі)

экстраординарные прибыли - əдеттегіден тыс пайда 
(компанияның шаруашылық қыз ме ті не тəн емес, 
сондықтан тым сирек кездесетін пайдасы) 

экстраординарные статьи - əдеттегіден тыс баптар
экстраординарные статьи в финансовых отчетах - 
қаржы есептемелеріндегі əдеттегіден тыс баптар

экстраординарные убытки - əдеттегіден тыс залал 
(компанияның шаруашылық қызметіне тəн емес, 
сондықтан тым сирек кездесетін залалы) 

экстра-премия - қосымша сыйлықақы
экстренная ссуда для спа сения предприятия - 
кəсіпорынды құтқару үшін берілетін шұғыл несие

экстренное перечисление денег - шұғыл ақша аудару
экстренные меры - шұғыл шаралар
эксцедент - эксцедент (1. бірдеңенің шектен тыс екен-
дігі, артықтығы; 2. құ қық ты бі реу ге табыстау, 
сол жа йын да ғы уағ да лас тық; 3. тəуекелді қай та 
сақ тан ды ру ға бе ре тін компания сақ тан ды ра тын 
жалпы сома)

эксцедент в страховании - сақтандырудағы қайта 
сақтандыру

эксцедент в страховом деле - сақтандыру ісіндегі 
қайта сақтандыру (қайта сақ тан ды ру жүйесі, бұл 
жүйеге сəйкес сақтандыру ұйы мы сақтандыруға 
қабылдаған тə уе кел дің бір бөлігін қайта сақтан ды-
руға береді)

эксцедент риска - тəуекелді қайта сақтандыру 
(тəуекелдің белгілі бір санаты бойынша залалды 
қайта сақтандыру туралы уағдаластық)

эксцедент суммы - соманы қайта сақтандыру
эксцедент убытка - залалды шектемелеу
эксцедент убыточности - залалдылық шек те месі
эксцедентный договор - эксчеденттік шарт 

(эксцеденттік қайта сақтандыру шарты)

экувел - экувел (Экваторлық Гвинеяның ақша бірлігі)
экуэле - экуэле (Экваторлық Гвинеяның ақша өлшемі, 

100 сентимоға тең)
ЭКЮ (euroepan currency unіt - европейская валютная 
единица) - ЭКЮ (euroepan cur rency unіt - еуропалық 
валюта бірлігі - Ортақ нарық деңгейінде мемлекет 
аралық есеп айырысу үшін ақша есептеу бірлігі)

ЭКЮ, используемые част ным сектором - жекеше 
сектор пайдаланатын ЭКЮ

ЭКЮ официальные - ресми ЭКЮ
ЭКЮ частные - жеке меншік ЭКЮ
эластичная валюта - икемді валюта (саны жағ даят-
тың өзгеруі кезінде тез өзгеретін ақша)

эластичная цена - икемді баға (тауардың сұ ранымы 
мен ұсынымының ара қа ты на сы ның өзгеруіне тез 
икемделетін баға)

эластичное денежное обращение - икемді ақша айна-
лысы

эластичное предложение - икемді ұсыныс
эластичность - икемділік, икемпаздық, бе йім дел гіш тік 

(бір айнымалы шаманың екін ші ай ныл ма лы шамаға 
өзгеруге бе йім дел гіш ті гі)

эластичность замещения - ауыстыруға икем ді лік 
эластичность импорта по тарифу - им порт тың тариф 
бойынша икемділігі

эластичность ин вестирования - икемділік, 
бейімделгіштік

эла стичность инвестиций по проценту - ин вес ти ция-
ның пайыз бойынша икемділігі

эластичность покупок - сатып алудың икем ділігі
эластичность потребления - тұтынудың икем ділігі
эластичность предложения - ұсыныстың икем ділігі
эластичность продаж - сатудың икемділігі
эластичность спроса - сұраныстың икемділігі
эластичность спроса в зависимости от цены - 
сұраныстың бағаға тəуелділігіне қарай бейім дел-
гіштігі

эластичность спроса и предложения - сұ ра ныс пен 
ұсыныстың бейімделгіштігі

эластичность спроса на деньги - ақшаға сұ ра ныстың 
бейімделгіштігі

эластичность спроса на деньги по доходу - ақ ша ға 
сұраныстың табыс бойынша икем ді лі гі

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

эластичность спроса по доходу- сұ ра ныс тың табыс 
жөнінен икемділігі (тұ ты ну шы лар дың нақты та-
бысы деңгейінің өзгеруі кезінде сұраныстың өзгеруі 
көрсеткіші)

эластичность спроса по ценам - сұраныстың баға 
жөнінен икемділігі (тауар бағасы өз гер ген нен кейін 
оған сұраныстың өзгеруі көрсеткіші)

эластичность функции - атқарымның икем ді лігі
эластичность цен (ценовая) - бағаның икем ділігі
эластичные деньги - икемді ақша
эластичный бюджет - икемді бюджет
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эластичные по ценам - баға жөнінен икемді 
(бағасының өсуіне не төмендеуіне орай сату көлемі 
көп қысқаратын немесе көп өсетін тауарлар)

эластичный спрос - икемді сұраныс
электронная биржа - электрондық биржа (компью-
тер лік желілер бойынша, биржаның арнау лы үйме-
ре тінен тыс сауда-саттық жүргізетін биржа)

электронная вычислительная машина - электрон-
дық есептеуіш машинасы

электронная идентификация товара - тауарды 
электрондық əдіспен сəйкестендіру

электронная коммерция - электрондық коммерция
электронная обработка данных - деректерді 
электрондық өндеу

электронная обработка документов - құ жат тар ды 
электрондық өндеу 

электронная подпись налогоплательщика - салық 
төлеушінің электронды қолтаңбасы

электронная почта - электрондық пошта (жолданым-
дарды бір ұйым шеңберінде де, алыс қашықтыққа да 
бір компьютерден екіншісіне жөнелту тəсілдерінің 
бірі)

электронная система “Аутекс” - “Аутекс” электрон-
ды жүйесі (қор брокерлерін акциялардың ірі топта-
масымен мəміле жасау мүмкіндігі туралы құлағдар 
ету үшін) 

электронная система бухгалтерского учета - элек-
тронды бухгалтерлік есеп жүйесі

электронная система заключе ния и подтверждения 
вторичных сде лок с ценными бумагами “Сиквол” 
- “Сиквол” бағалы қағаздарымен қайталама мəміле 
жасаудың жəне оны қуаттаудың электронды жүйесі 
(Лондон қор биржасында)

электронная система информации о биржевых 
приказах после их исполнения на Американской 
фондовой бирже - биржалық бұйрықтар туралы 
жəне олар Американ қор биржасында орындал ған нан 
кейінгі ақпараттың электронды жүйесі

электронная система информации о курсах ценных 
бумаг на Лондонской фондовой бирже - Лондон 
қор биржасындағы бағалы қағаздардың бағамы тура-
лы ақпараттың электронды жүйесі

электронная система информации о ценах - баға ту-
ралы ақпараттың электрондық жүйесі

электронная система межбан ковских клиринговых 
расчетов - банк аралық клирингілік есеп айырысу 
жүйесі (АҚШ)

электронная система обмена информацией - ақпарат 
алмасудың электронды жүйесі

элек тронная система перевода платежей - төлем дер-
ді аударудың электронды жүйесі

электронная система перевода пла тежей с прямой 
передачей информа ции - тө лем дер ді аударудың 
ақпарат тікелей берілетін электронды жүйесі

электронная система передачи пла тежных сообще-
ний, принадлежащая ком пании Виза США” - 
“АҚШ-тың Виза компаниясына тиесілі төлем хабар-
ламаларын элек трон дық табыстау жүйесі”

электронная система платежей - төлемдердің 
электрондық жүйесі, электрондық төлемдер жүйесі

электронная система распростране ния информации 
о ценах - баға туралы ақпаратты таратудың электрон-
ды жүйесі (Лондон қор биржасында)

электронная система расчетов ДОТС - ДОТС есеп 
айырысуының электронды жүйе сі (Нью-Йорк қор 
биржасында: кішкене мə мі лелер бойынша есеп 
айырысудың электронды жүйесі)

электронная си стема сбора данных о сделках - 
мəмілелер туралы деректерді жинаудың электронды 
жүйесі (Нью-Йорк қор биржасында)

электронная система сбора и распространения ин-
формации о ценных бумагах - бағалы қағаздар ту-
ралы ақпаратты жинаудың жəне таратудың электрон-
ды жүйесі

элек тронная система торговли акциями для инсти-
туциональных инвесторов - институттық инвестор-
лар үшін акциялармен сауда жасаудың электронды 
жүйесі

электронная си стема торговли до закрытия рынка - 
нарық жабылғанға дейін сауда жасаудың электронды 
жүйесі (АҚШ)

электронная система торговли после закрытия 
биржи - биржа жабылғаннан кейін сауда жасаудың 
электронды жүйесі (АҚШ)

электронная система торговли ценными бумагами 
- бағалы қағаздармен сауда жа сау дың электронды 
жүйесі

электронная система ТРЭКС для заключения и под-
тверждения сделок на вторичном еврооблигаци-
онном рынке - қайталама еурооблигация нарығында 
мəміле жасасу жəне оны қуаттау үшін ТРЭКС элек-
тронды жүйесі

электронная система фондовой биржи - қор биржа-
сы ның электронды жүйесі

электронная фирма налоговой отчетности - салық 
есеп-қисабының электрондық фирмасы

электронная форма учета - электрондық есеп нысаны
электронная цифровая подпись / электронно-циф-
ровая подпись - электронды цифр лық қол қою / 
электрондық-цифрлік қол қою, электронды-цифрлік 
қолтаңба

электронная цифровая подпись налогоплательщика 
/ электронно-цифровая подпись налогоплатель-
щика - салық төлеушінің электронды цифрлық қол 
қоюы / салық тө леу ші нің электрондық-цифрлық қол 
қоюы, са лық төлеушінің электронды-цифрлық қол-
таң басы

электронное банковское дело - электрондық банк ісі
электронное котировочное табло - электронды баға 
белгілеу таблосы

электронное табло с дан ными о курсах ценных бу-
маг - бағалы қағаздардың бағамы туралы деректер 
берілетін электронды табло

электронное шифрование документов - құ жат тарды 
электрондық мұқамдау
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электронные деньги - электрондық ақша
электронные клиринговые расчеты - электронды 
клирингілік есептер

электронные наличные деньги - элек трон дық қолма-
қол ақша 

электронные платежи - электронды төлем
электронные расчеты - электрондық есеп айырысу
электронные сети - электрондық тораптар (бағалы 
қағаздардың биржадан тыс нарығы инфра құ ры лы-
мы ның элементі)

электронные средства денежных переводов - ақша 
аударудың электронды құралдары

электронный бизнес - электрондық бизнес
электронный бумажник - электрондық əмиян
электронный документ налогоплательщика - салық 
төлеушінің электронды құжаты

электронный кассовый аппарат - электрон дық 
кассалық аппарат

электронный мониторинг - электрондық мониторинг
электронный обмен информацией - элек трон дық 
əдіспен ақпарат алмасу

электронный перевод платежей - элек трон дық төлем 
аударымдары

электронный терми нал, установленный банком в 
торго вом центре - банк сауда ор та лы ғын да орнатқан 
электрондық терминал

электронный торговый терминал - электронды сауда 
терминалы

элемент издержек - шығын элементі
элемент капитала - капитал элементі
элемент кредита - кредит элементі
элемент стоимости - құн элементі
элементы затрат - шығын элементтері
элементы налога - салық элементтері (мем ле кет тің 
заңнамалық актілерімен ай қын да ла тын, са лық тар-
дың құрылымы мен ұйым  дас ты рылуы қағидаты, 
оның əлеу мет тік-экономикалық мəні; салықтың 
мынадай бө лік терін қамтиды: салықтың субъек ті-
сі (са лық төлеуші) мен объектісі (са лық салынатын 
табыс, мүлік), салық көзі, са лық мөлшері, салық 
жеңілдіктері, салық мөл шер ле ме сі, салық кезеңі, 
салық есептеу тəртібі, салық есептілігі, салық 
төлеу тəртібі)

элементы некредитуемые - кредит беріл мей тін эле-
менттер

элементы чека, затрудняющие его подделку - чектің 
қолдан жасалуын қиындататын элементтері

элиминация - элиминация (1. қараудан алып тастау; 
2. елеулі емес егжей-тегжейлерді алып тастау)

элиминация колебаний цен - бағаның ауыт қуын жою
элиминирование - алып тастау, аластау (талдау, есеп-
теу, бақылау үдерісінде зер де ле не тін, талданатын, 
бақыланатын үдеріспен, құбылыспен байланысы 
жоқ белгілерді, факторларды, көрсеткіштерді алып 
тастау)

эмбарго - эмбарго, тыйым салу (1. мем ле кет тік өкі-
мет тің алтынды, тауарларды, ба ға лы қағаз дар ды 

қайсыбір елден əкетуге не қайсыбір елге əкелуге ты-
йым салуы; 2. үкі мет тің үкімімен өз елінің ай лақ-
та рына бас қа елдер кемелерінің кіруіне тыйым салу, 
сондай-ақ басқа мемлекеттің кемелерін, жүк те рін, 
қару-жарағын кідірту; 3. мемлекеттер арасындағы 
сауда операцияларын тоқ та та тұру)

эмбарго на инвалюту - шетел валютасына тыйым салу
эмбоссинг - эмбоссинг (пластикалық кар точ ка-
ға нөмірін, иесінің аты-жөнін не ком па ния ның 
логотипін механикалық əдіспен ба сып түсіру)

эмбоссирование - эмбоссирлеу, бедерлеу (бе дер-
лі белгілер салу жолымен төлем кар та сын да ғы 
сəйкестендірме ақпаратты қолмен басып шығару)

эмеритальная касса - эмеритура кассасы (зей нет-
ақы мен жəрдемақыны сақ тан ды ра тын арнаулы 
зейнетақылық касса)

эмеритальная пенсия - эмеритуралық зейнетақы
эмеритальный капитал - эмеритура капиталы
эмиссии федеральных агентств - федералдық 
агенттіктердің эмиссиясы

эмиссионная деятельность банка - банктің эмис сия-
лық қызметі, банктің ақша шығару қыз меті (банкінің 
айналысқа бағалы қа ғаз дар, барлық нысандағы банк-
нот шығару қыз ме ті)

эмиссионная директива - эмиссиялық директива, 
эмиссиялық басшылық нұсқау (ай на лыс қа ақша шы-
ға ру дың Үкімет бел гі лен ген тəртіппен ай қын да ған 
шекті мөлшері)

эмиссионная дисциплина - эмиссиялық тəртіп
эмиссионная премия - эмиссиялық сый лық ақы
эмиссионная прибыль - эмиссиялық пайда (бағалы 
қағаздарды шығарушылар мен оларды сатып алу-
шылар арасында делдалдық нəтижесінде банктер, 
басқа да несие ұйымдары бағалы қағаздарды орна-
ластырудан алатын пайда)

эмиссионная прима - эмиссиялық прима, эмиссиялық 
пайда (1. эмитенттер алатын сыйлықақының түрі; 
2. эмиссияланған аударым вексельдің алғашқы дана-
сы; 3. қарыз облигациясының атаулы құны мен оны 
эмис сор ға қайтару кезінде төленетін сома ара сын-
дағы айырма)

эмиссионная процентная ставка - эмис сия лық 
пайыздық мөлшерлеме

эмиссионная система - эмиссиялық жүйе, ақша 
шығару жүйесі (1. ақша белгілерін ай на лыс қа шы ға-
ру дың заң жүзінде белгіленген тəр ті бі; 2. эмиссияны 
қамтамасыз етуші органдар)

эмиссионная скидка - эмиссиялық шегерім
эмиссионная стоимость долговых обязательств - 
борыш міндеттемелерінің эмис сия лық құны

эмиссионная функция - эмиссиялық атқарым
эмиссионная цена - эмиссиялық баға (шы ға рыл-
ған бойда бірден сатылатын бағалы қағаздардың 
бастапқы нарығының бағасы) 

эмиссионная ценная бумага - эмиссиялық бағалы 
қағаздар
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эмиссионная ценная бумага на предъявителя - 
ұсынушыға арналған эмиссиялық ба ға лы қағаздар

эмиссионное задание - эмиссиялық тапсырма
эмиссионное обеспечение - эмиссиялық қам та масыз 
ету

эмиссионное право - эмиссиялық құқық (1. ақша 
шығару тəртібін айқындайтын құқықтық нор ма-
лар дың жиынтығы; эмис сия лық жүйенің құқықтық 
тетігі; 2. ақша белгілерін айналысқа шығарудың 
белгілі бір кезеңге белгіленген шекті мөлшері)

эмиссионное право Нацбанка - Ұлттық банк тің 
эмиссиялық құқығы

эмиссионное разрешение - эмиссиялық рұқсат
эмиссионное сальдо - эмиссиялық сальдо
эмиссионное учреждение - эмиссиялық мекеме
эмиссионное хозяйство - эмиссия шаруашылығы
эмиссионно-кассовое регулирование - эмис сиялық-
кассалық реттеу

эмиссионно-кассовые банковские операции - 
банктің эмиссиялық-кассалық операциялары

эмиссионно-кассовые операции - эмис сия лық-
кассалық операциялар

эмиссионные операции - эмиссиялық операциялар 
(банктердің, қазынашылықтардың, акционерлік 
қоғамдардың, басқа да ме ке ме лер дің айналысқа 
ақша шығару немесе ба  ға  лы қағаздарды эмиссиялау 
жөніндегі қызметі)

эмиссионные потери - эмиссиялық шығасы
эмиссионные системы - эмиссиялық жүйелер
эмиссионные ценные бумаги на предъяви теля - 
ұсынушыға арналған эмиссиялық ба ға лы қағаздар

эмиссионный баланс - эмиссиялық теңгерім
эмиссионный баланс Нацбанка - Ұлттық банк тің 
эмиссиялық теңгерімі

эмиссионный банк - эмиссиялық банк (ақша шы ға ру-
дың монополиялық құқығы берілген эмиссиялық ин-
ститут, əдетте, орталық немесе ұлттық банк)

эмиссионный дом - эмиссиялық үй (жекеше компа-
ния лардың бағалы қағаздардың қор биржасына 
орналастыруға маманданған сауда банкі, қаржы 
мекемесі)

эмиссионный доход - эмиссиялық табыс (бағалы 
қағаздың, акцияның сату бағасы мен атаулы құны 
арасындағы айырма)

эмиссионный курс - эмиссиялық бағам
эмиссионный курс ценных бумаг - эмис сия лық 
бағалы қағаздар бағамы

эмиссионный налог - эмиссиялық салық
эмиссионный орган - эмиссиялық орган (эмис сия  лық 
банк, яғни ақша белгілерін шы ға ру сеніп тап сы рыл-
ған орган)

эмиссионный организм - эмиссиялық организм
эмиссионный проспект - эмиссиялық анық та ма лық, 
эмиссиялық аңдатпа (алдағы жаңа акциялар эмис-
сиясы туралы егжей-тег жей лі ақпараттың заңға 
сəйкес жарияланымы)

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 (бағалы қа ғаз дар, 
облигациялар шығарылымы, яғни ақ ша ны, бағалы 
қағаздарды, банк би лет те рін, т.б. айналысқа 
шығару)

эмиссия акций - акциялар эмиссиясы, акциялар 
шығару

эмиссия банкнот - банкнот эмиссиясы (шы ға ры лы-
мы), банкнот шығару

эмиссия банкнот и металлических денег - банкнот 
пен металл ақша шығару (шы ға ры лы мы)

эмиссия банкнотная - банкнот шығару, банкнот эмис-
сиясы, банкноттық эмиссия

эмиссия банковская - банк эмиссиясы
эмиссия банковских карточек - банк карточкаларын 
шығару

эмиссия бонусов - бонус эмиссиясы, бонус шы ғару
эмиссия бумажных денег - қағаз ақша эмиссиясы, 
қағаз ақша шығару

эмиссия государственных ценных бумаг - мем  ле  кет-
тік бағалы қағаздар шығару (шы ға ры лы мы)

эмиссия денег - ақша шығару (шығарылымы), ақша 
эмиссиясы 

эмиссия денег банком - банктің ақша шыға руы 
(шығарылымы)

эмиссия денежная - ақша шығару, ақша эмиссиясы 
эмиссия депозитно-чековая - депозит-чек эмиссиясы, 
депозит-чек шығару

эмиссия долговых обяза тельств - бо рыш кер лік 
міндеттемелер шығару (шығарылымы)

эмиссия еврооблигаций - еурооблигациялар эмис-
сиясы 

эмиссия за наличные - қолма-қол ақша үшін шығару 
эмиссия казначейская - қазынашылық эмиссия
эмиссия капитализационная - капиталдандыру эмис-
сиясы

эмиссия карточек - карточкалар эмиссиясы
эмиссия конверсионная - конверсиялық эмиссия
эмиссия кредитная - кредиттік эмиссия
эмиссия кредитно-денежная - кредит-ақша эмиссиясы 
эмиссия многовалютная - көп валюталы эмиссия
эмиссия налично-денежная - қолма-қол ақша эмис-
сиясы

эмиссия наличных денег - қолма-қол ақша эмис-
сиясы, қолма-қол ақша шығарылымы (айналыстағы 
ақша жиынын көбейту мақсатымен қолма-қол ақша 
шығару) 

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

эмиссия необеспеченная - қамтамасыз етілмеген 
эмиссия
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эмиссия непрерывная - үздіксіз эмиссия
эмиссия облигаций - облигациялар шығару
эмиссия облигаций в ЭКЮ - ЭКЮ түрінде облига-
циялар шығару (Бельгияның осы на рық ты моно по-
лия ла ған үш банкі бел гі ле ген кезектен тыс эмиссия) 

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

эмиссия партии об лигаций - облигациялар топтама-
сын шығару

эмиссия первая - бірінші эмиссия
эмиссия по инициативе банка при наличии спроса 
со сто роны инвесторов - инвесторлар тарапынан 
сұраныс болғанда банктің бастамасы бойынша 
шығару

эмиссия по номиналу - атаулы құны бойынша  
эмиссия

эмиссия под золотые и серебряные монеты или 
слитки - алтын жəне күміс мəнеттер немесе 
құймалар түрінде шығару

эмиссия “прав” - “құқық” эмиссиясы (жаңа акциялар-
ды сатып алуға құқықты шығару) 

эмиссия розовой формы - қызғылт нысанды эмиссия 
(Ұлыбританияда: акциялардың жария шығарылымы 
мен жаңа бағалы қа ғаз дар ды қазіргі акционерлердің 
арасында тарату)

эмиссия с преимущественным правом покупки - 
артықшылықпен сатып алу құ қы ғы мен шығару

эмиссия текущая - ағымдағы эмиссия
эмиссия фидуциарная - фидуциарлық эмиссия 

(эмиссиялық банктің асыл металдармен қам та ма-
сыз етілмеген банкнот шығаруы)

эмиссия ценных бумаг - бағалы қағаздар шығару, 
бағалы қағаздар эмиссиясы

эмиссия ценных бумаг для обмена на предшествую-
щие - бағалы қағаздарды бұрынғы бағалы қағаздарға 
айырбастау үшін шығару

эмиссия ценных бумаг по цене выше номинала - 
бағалы қағаздарды атаулы бағасынан жоғары бағамен 
шығару

эмиссия ценных бумаг промышленных фирм - 
өнеркəсіптік фирмалардың бағалы қа ғаз дар шығаруы

эмитент - эмитент, ақша шығарушы (ай на лыс қа ақша, 
бағалы қағаз, есептесу-төлем тө леу құжаттарын 
шығарушы мемлекет, мекеме, ұйым) 

эмитент аккредитива - аккредитив шығарушы
эмитент банковской карточки - банк карточкасын 
шығарушы

эмитент бездокументарного векселя - құжат сыз век-
сель шығарушы

эмитент денег - ақша шығарушы
эмитент жилищных сертификатов - тұрғын үй серти-
фикаттарын шығарушы

эмитент залого вого сертификата - ке піл зат тық серти-
фикат шығарушы

эмитент карточек - карточкалар эмитенті (шы ғарушы)

эмитент кредитных карточек - кредит карточкаларын 
шығарушы

эмитент ценной бумаги - бағалы қағаздар шы ғарушы
эмитент-заемщик - ақша шығарушы эмитент 

(айналысқа ақша, бағалы қағаз, есептесу-тө лем 
төлеу құжаттарын шығарушы мемлекет, мекеме, 
ұйым) 

эмитет - эмитет (ақша, бағалы қағаздар шы ға ра тын 
мекеме не кəсіпорын)

эмитирование - айналысқа ақша шығару
эмитировать - айналысқа ақша шығару (ай на лыс қа 
ақша, бағалы қағаздар: акция, облигация шығару)

эмитирование депозитарных расписок - де пози та-
рий лік қолхаттарды эмиссиялау

эмитирование ценных бумаг - бағалы қа ғаз дар ды 
эмиссиялау 

эмитировать деньги - ақша шығару
энквайринг - энквайринг (пластикалық кар та лар дың 
иелеріне қызмет көрсету кезінде банктер мен сауда 
ұйымдары арасындағы есептесу нарығы)

эре - эре (Швеция, Дания, Норвегия, Ислан дия ның ұсақ 
шақасы, 1/100 кронаға тең)

эскалация цен - бағаның бірте-бірте өсуі
эскроу - эскроу (үшінші тұлғадан ақшалай соманы 
басқа адамға депозиттеу)

эскроу-агент - эскроу-агент
эскроу-служащий - эскроу-қызметші
эскроу-соглашение - эскроу-келісім
эскроу-фонды - эскроу-қорлар
эскудо - эскудо (1. Португалияның ақша өлшемі, 

100 сентавоға тең; 2. Чилидің ақша өлшемі, 
100 сентесимоға тең)

эскудо Кабо-Верде - Кабо-Верде эскудосы (Кабо-
Верденің ақша өлшемі)

эстимативная стоимость - эстимативтік құн (жыл-
жымайтын мүліктің сарапшылар бағалаған жуық-
тас, бағдарлы құны)

эстонская крона - Эстония кронасы
этап в кредитном периоде - несие кезеңіндегі белес
этика бизнеса - бизнес əдебі (шешімдер қа был дау да 
негізге алынуға тиіс ахлақтық қағидат)

этика бизнесмена - бизнесмен əдебі
этика ведения бизнеса - бизнесті жүргізу əдебі
этика деловая - іскерлік əдебі (əлеуметтік жа уап ты-
лық мінез-құлық мəселесін ғана емес, сонымен бірге 
басқарушылар мен бас қа ры лу шы лар мінез-құлқының 
нұсқалары кең ау қым да шоғырланған əдеп түрі)

этика деловых отношений - іскерлік қарым-қатынас 
əдебі

этика предпринимательства - кəсіпкерлік əдеп 
(ашықтыққа, адалдыққа, сөзге тұ ру шы лық қа, заң-
дар ды құрметтеуге, бизнесті жүргізе білуге не гіз-
дел ген іскерлік əдеп)

этика предпринимателя - кəсіпкер əдебі
этика профессиональная - кəсіптік əдеп
этика руководителя - басшы əдебі (басшының адам-
гер шілік мінез-құлқы нормаларының жүйесі)
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этика социальной работы - əлеуметтік жұмыс 
этикасы

этикетка партии - топтаманың заттаңбасы (құлақша 
қағазы)

“этикетка” - “этикетка” (төленбеген шот дегенді 
білдіретін жаргон сөз) 

этикетка с ценой - бағасы жазылған заттаңба
этикетка со штриховым кодом - сызықшалы коды бар 
заттаңба

этикетная цена - заттаңбадағы баға
этическая репутация заемщика - қарызгердің 
этикалық беделі, қарызгердің əдептік беделі

этические нормы - этикалық нормалар, əдептік нор-
малар

этичные инвестиции - əдептілік инвес тиция лары 
(күрделі инвестицияларға ар нал ған қа ра жат ты 
бизнесте əдепсіздік көр сет пе ген компанияларға ғана 
беру)

эффект антиинфляционный - инфляцияға қарсы əсер 
(инфляция бойынша төлем қа бі ле ті тапшылығының 
бастапқы өсуі)

эффект богатства - байлық нəтижесі, бай лық əсері 
(баға деңгейі мен пайыз мөл шер ле ме сі нің төмендеуі 
нəтижесінде шығындар жиын тығының өсуі)

эффект богатства, вызванный переоценкой денеж-
ной массы под влиянием изменения цен - бағаның 
өзгеруі ықпалымен ақша жиы нын қайта бағалаудан 
туындаған байлық нəтижесі

эффект богатства, связан ный с переоценкой стои-
мости цен ных бумаг - бағалы қа ғаз дар дың құнын 
қайта бағалаумен байланысты байлық нəтижесі

эффект воздушного шара - əуе шары нə ти же сі 
(дəйекті облигациялар шығарылымын сипаттау 
үшін пайдаланылатын термин)

эффект Веблена - Веблен нəтижесі (баға тө мен де ген-
де кейбір тұтынушылардың мұны оның сапасының 
төмендегенін білдіреді деп түсініп оны сатып алу-
ды тоқтатуы немесе керісінше бағаның өсуі оның 
сапасының артуы деп түсініп оны сатып алуды 
көбейтуі)

эффект Викселля - Викселль нəтижесі (инвестиция 
нормасының өзгеруі жалақы мөл шер ле ме сі ме пайыз 
нормасын өз гер те ті ні себепті капиаталды қайта 
бағалау) 

эффект воздушного шара - əуе шары нə ти же сі 
(дəйекті облигациялар шығарылымын сипаттау 
үшін пайдаланылатын термин)

эффект вытеснения - ығыстыру əсері (жос пар-
лы инвестициялардың пайыз нормасының өсуі-
нен туындаған, ішінара экспансиялық қа зы на-
лық сая сат тың ықпалын ішінара тоқ та та тын           
азаюы)

эффект Гиффена - Гиффен нəтижесі (сұ ра ным ның 
азаюы тауар бағасын тө мен де те тін, ал бағаның 
өсуі сұранысты көбейтетін жағдайды сипаттай-
тын шама)

эффект “даровой” - “тегін” нəтиже, “тегін пайда” 
(клиенттердің “тегін” ресурстарын орналастыру-
дан банктер алатын пайда)

эффект “Джей-кривой” - “қисық-Джей” нəтижесі 
(ұлттық валютаның айырбас бағамының төмендеуі 
салдарынан елдің сыртқы сауда операциялары шот-
та рының атаулы теңгерімінің əуелі тапшылық 
жағына қарай өзгеруі, сонан соң артылып қалу 
жағына қарай өзгеруі) 

эффект домино - дойбы əсері, тізбекті əсер (1. жүйеге 
байланысқан бір немесе бірнеше банктің кредитті 
қайтару шарттарын орындамаған жағдайда банк 
аралық нарықта туындайтын жағымсыз қар жы-
лық нəтиже; 2. қандай да болсын өзгеріс басқа өз-
ге рістердің желілі қатарын туғызады деген саяси 
теория)

эффект мультипликато ра - мультипликатор нəтижесі
эффект переоценки государственных облигаций - 
мемлекеттік облигацияларды қайта бағалау нəтижесі 
(пайыз нормасының өзгеруі салдарынан) 

эффект Пигу - Пигу нəтижесі (жалақы мен бағаның 
төмендеуі əрқашанда тұтынуды ынталандырады, 
пайыздың төмендеуі нəтижесінде экономиканың 
өтемпаздығын арттырып, инвестицияны ынта-
ландырады жəне сол арқылы жұмыспен толық 
қамтылу кезіндегі тепе-теңдік жүйесіне жеткізеді 
деп пайымдайтын неоклассикалық тұжырымдама)

эффект Пешека-Сэйвинга - Пешек-Сэйвинг нəтижесі 
(байлыққа банк депозиттерін енгізумен байланысты 
байлық нəтижесі)

эффект погашения долга - борышты өтеу нəтижесі
эффект положительный - оң нəтиже
эффект процентной ставки - пайыздық мөлшерлеме 
нəтижесі

эффект реального богатства - нақты байлық нəтижесі 
(меншікті жəне қарыз капиталы арасындағы ара 
салмақтың акционерлер дивидендіне əсері)

эффект реальных кассовых остатков - кассадағы 
нақты қалдықтардың нəтижесі

эффект рычага - тұтқа нəтижесі (берешек деңгейі 
банктің меншікті капиталының пайдалылық дең ге-
йі не əсер етеді дегенді білдіретін сөз тіркесі)

эффект Танзи-Оливера - Танзи-Оливер нəтижесі 
(инфляция салық салудан түскен түсімді құн сыз дан-
тыратын жағдай) 

эффект финансового рычага - қаржы тұтқасының 
нəтижесі (қарыз капиталының меншікті қаражатқа 
қатынасы, яғни қарыз капиталы мен меншікті капи-
тал арасындағы ара қатынас, сондай-ақ операция-
лар мен пайданың мөлшерін осы капитал жетпесе 
де көбейту мақсатында қарыз қаражатын пайдала-
нудан алынған нəтиже)

эффект Фишера - Фишер нəтижесі (атаулы пайыздық 
мөлшерлеме болжалды инфляцияны ескере отырып 
түзету енгізілген нақты пайыздық мөлшерлемеге 
тең болуға тиіс деген пайымдама)
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эффект “храповика” - “тегеріш” нəтижесі (жиын-
тық сұраныс артқан жағдайда баға дең ге йі нің өсуі 
үрдісі, сондай-ақ жиын тық сұ ра ныс төмендеген 
жағдайда тұ рақ ты лық тың сақталуы үрдісі)

эффект цены - баға нəтижесі (неғұрлым жоғары баға 
өнімнің ең жоғары сапасын дəлелдей алады деген 
пайымдама)

эффект экономический - экономикалық нəтиже 
(экономикалық қызметтің əдетте қызметтен 
алынған ақшалай табыс пен оны жүзеге асыруға 
жұмсалған ақшалай шығыстың арасындағы айыр-
мамен өлшенетін пайдалы нəтижесі)

эффективная дата - тиімді күн (келісім күшіне енетін 
күн)

эффективная конкуренция - тиімді бəсеке
эффективная налоговая ставка - тиімді салық 
мөлшерлемесі

эффективная норма - тиімді норма (сатып алу баға-
сымен есептелген борышқорлық құжат бойынша 
пайда)

эффективная процентная ставка - тиімді пайыздық 
мөлшерлеме

эффективная финансовая банковская система - 
тиімді қаржы банк жүйесі 

эффективная экономическая банковская система - 
тиімді экономикалық банк жүйесі 

эффективное со впадение по срокам - мезгіл бойынша 
тиімді сəйкестік

эффектив ное управление портфелем ценных бумаг - 
бағалы қағаздар қоржынын тиімді басқару

эффективность - тиімділік, нəтижелілік (1. кең ма ғы-
на да алғанда шығындар мен нə ти же лер дің арасал-
мағы; 2. ресурстарды тиімді пайдалану)

эффективность валютная - валюталық тиім ділік, 
валютаның тиімділігі

эффектив ность денежно-кредитной политики - 
ақша-несие саясатының тиімділігі

эффективность долгосрочного кредита - ұзақ мер-
зімді несиенің тиімділігі

эффективность дотаций - демеуқаржының нə ти же-
лілігі

эффективность издержек - шығынның тиімділігі 
(1. барынша аз шығын жұмсай отырып, мақсатқа 
қол жеткізу; 2. жобаны ком мер ция лық тұрғыдан 
өміршең ететіндей шы ғын жұмсап, мақсатқа қол 
жеткізу)

эффективность изменений - өзгерістердің нə ти же -
лілігі

эффективность инвестиций в производство - өнді-
ріс ке жұмсалған инвестициялардың тиімділігі

эффективность инвестиционных проектов - инвес-
тициялық жобалардың тиімділігі

эффективность инновационного процесса - жаңарт-
палық үдерістің тиімділігі

эффективность информации - ақпараттың тиімділігі
эффективность использования заемных средств - 
қарыз қаражатын пайдаланудың тиім ділігі

эффективность использования основного капитала 
- негізгі капиталды пайдаланудың тиім ділігі

эффективность капитальных вложений (капиталов-
ложений) - күрделі жұмсалымның тиім ділігі

эффективность капитальных вложений в непроиз-
водственную сферу - бейөндірістік салаға күрделі 
қаржы жұмсалымының тиім ділігі

эффективность капитальных вложений в производ-
ственную сферу - өндірістік салаға күрделі қаржы 
жұмсалымының тиімділігі

эффективность кредитования - несие берудің 
тиімділігі (несиеге берілген қаражатты пай да ла ну-
дың нəтижелілігі, табыстылығы)

эффективность лицензирования - лицензиялаудың 
тиімділігі

эффективность операций - операциялардың  
тиімділігі

эффективность маркетинга - маркетингінің  
тиімділігі

эффективность налогового процесса - салық үде рі сі-
нің тиімділігі

эффективность налогообложения - салық салудың 
тиімділігі 

эффективность оптимальная - оңтайлы тиімділік
эффективность организационной структуры - ұйым-
дық құрылымның тиімділігі

эффективность осуществления платежей - төлем дер-
ді төлеудің тиімділігі 

эффективность работы - жұмыстың тиімділігі
эффективность рынка - нарықтың тиімділігі
эффективность системы - жүйенің тиімділігі 
эффективность технико-экономическая - техника-
лық-экономикалық тиімділік 

эффективность технологии - технологияның 
тиімділігі

эффективность торговли - сауданың тиімділігі
эффективность торгово-операционная - сауда-опера-
циялық тиімділік

эффективность труда - еңбектің тиімділігі
эффективность управления - басқарудың тиімділігі
эффективность финансовых ресурсов - қаржы 
ресурстарының тиімділігі

эффективность экономическая - экономи ка лық 
тиімділік

эффективные акции - тиімді акциялар
эффективный валютный курс - тиімді ва лю та лық 
бағам (елдің валюталар қоржыны мен сыртқы сауда 
құрылымы негізінде есептелген бағам)

эффективный валютный показатель - ва лю та лық 
тиімді көрсеткіш, тиімді валюталық көрсеткіш

эффективный платеж - тиімді төлем
эффективный платеж по векселю - вексель бойынша 
тиімді төлем

эффективный портфель - тиімді қоржын (межелі 
тəуекелде барынша көп табыс алуды немесе межелі 
табыста барынша аз тəуекелді қамтамасыз ететін 
бағалы қағаздар қоржыны)
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эффективный порт фель инвестиций - тиімді инвес-
тициялар қоржыны (кез келген тəуекел (қатер) дең-
ге йінде табысты барынша кө бей тетін тиімділік)

эффективный портфель ценных бумаг - ба ға лы 
қағаздардың тиімді қоржыны 

юань - юань (Қытай Халық Республикасының ақша 
өлшемі, 10 цзяоға, 100 фыньге тең)

юань женьминьби - женьминьби юань, ха лық тық 
ақша

юбилейные и памятные монеты - мерекелік жəне 
ескерткіштік мəнеттер (тарихи оқи ға лар дың 
құрметіне немесе белгілі бір ағым да ғы оқи ға ға бай-
ланысты шығарылатын мəнеттер)

юбилейные монеты - мерекелік мəнет, ме ре ке лік 
шақа, мерекелік тиын

юбилейный фонд - мерейтойлық қор
ювелир - зергер (1. зергерлік бұйым жасайтын шебер; 

2. зергерлік бұйымдармен сауда жасаушы)
ювелирные изделия - зергерлік бұйымдар
югославский динар - Югославия динары
южноафриканский рэнд - Оңтүстік Африка рэнді
юзанс - юзанс (басқа елде төленуге тиіс аударма 
вексельдер бойынша төлемнің сауда ғұрпымен 
белгіленген мерзімі)

юнион кард - юнион кард (халықаралық плас тикалық 
карточкалар жүйесі)

юниорская ипотека - жасөспірім ипотека, бал ғын 
ипотека (басқа ипотекаға ба ғын ды рыл ған ипотека, 
мыс., екінші, үшінші қай та ла ма ипотека)

юниорский выпуск - жасөспірім шығарылым, балғын 
шығарылым (дивиденд, пайыз, принципал төлеу 
кезінде, не жойылған жағдайда басқа шығарылымға 
қатысы бойынша екінші деңгейдегі борышқорлық не 
эквиттік құжаттар шығару)

юнитизация - юнитизация (1. қарқынды се нім гер-
лікті үлеспұлдық сенімгерлікке өз гер ту үдерісі; 
2. инвестициялық тресті үлес пұл дық треске айнал-
дырып өзгерту үдерісі)

юнит-трасты сер тификатов Правительственной 
националь ной ипотечной ассоциации - Үкі мет тік 
ұлттық ипотекалық қа уым дас тық сер ти фи кат та ры-
ның юнит-сенім қорлары

ЮНКТАД (UNCTAD - Unіted Natіons Conference for 
Tradіng and Development - Конференция ООН по тор-
говле и развтию) - ЮНКТАД (БҰҰ-ның Сауда мен 
даму жө нін де гі конференциясы)

ЮНСИТРАЛ (UNCІTRAL - Unіted Natіons 
Commіssіon on Іnternatіonal Trade Law - Комис-
сия ООН по праву международной торговли) - 
ЮНСИТРАЛ (БҰҰ-ның Ха лық ара лық сауда құқығы 
жөніндегі комиссиясы)

юридизация - заңи сипат беру (қайсыбір фактілерге, 
қатынастарға құқықтық сипат беру; қайсыбір 
мəселенің, құбылыстың заңи жағын асыра атап 
көрсету)

Ю
юридическая инфраструктура системы аудита - ау-
дит жүйесінің заңи инфрақұрылымы

юридическая инфраструктура системы банковских 
институтов - банк институттары жүйесінің заңи 
инфрақұрылымы

юридическая инфраструктура системы банков-
ского надзора - банк қадағалауы жүйе сі нің заңи 
инфрақұрылымы

юридическая инфраструктура системы банков-
ской деятельности - банк қызметі жүйесінің заңи 
инфрақұрылымы

юридическая инфраструктура системы небан-
ковских институтов - бейбанкілік институттар 
жүйесінің заңи инфрақұрылымы

юридическая консультация - заңи кеңес (ха лық қа 
заңи көмек көрсету жұмысын ұйым дас ты ра тын 
мекеме)

юридическая обязанность - заңи міндеттілік 
(құқықтық қатынасқа қатысушының ла йық-
ты қылық көрсетуі; қылықтың, та лап тың заңда 
өкім етілген қажеттігі, оны бұ зу ға мемлекеттік 
мəжбүрлеу шаралары ар қы лы тыйым салынады 
жəне жазаланады)

юридическая ответственность - заңи жа уап кер ші-
лік (құқық талаптарын орындауға мем  ле кет тік 
мəжбүрлеу, тараптардың əр  қай сы сы өз қылығы 
үшін екінші тарап, мемлекет жəне қоғам алдында 
жауап беруге міндетті)

юридическая ответственность бизнеса - биз нес тің 
заңи жауапкершілігі (1. ме нед жер лер дің орталық 
жəне жергілікті би лік ор ган да ры ның заңдарын 
сақтауға, ке лі сім шарт талаптарын орындауға 
міндеттілігі; 2. менеджерлер міндеттерінің үш 
тобы: директорлар кеңесінің алдындағы мін дет-
те рі, клиенттердің алдындағы міндеттері, өз 
қызметкерлерінің алдындағы міндеттері)

юридическая ответственность организации - 
ұйымның заңи жауапкершілігі

юридическая поставка ценных бумаг - ба ға лы қағаз-
дардың заңи жеткізілімі

юридическая проверка - заңи тексеру (опе ра ция -
лардың заңдылығын, олардың қау лы лар ға, нұс қау-
лық тар ға, басқа да ресми құ жаттарға сай келуін 
анық тау мақсатын көз дейтін тексеріс тəсілі)

юридическая процедура по отчуждению заложен-
ного имущества - кепілге салынған мү  лік ті иеліктен 
шығару жөніндегі заңи рəсім

юридическая сила - заңи күш (мемлекет теория-
сын да жалпы нормативтік құқықтық ак тінің 
мін детті лі гі ретінде де, оның бас қа актілерден ба -
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сым ды ғы немесе оған ба ғы ныс ты лығы ретінде де 
тү сі ні леді)

юридическая сила регистрации - тіркеудің заңи күші
юридическая служба - заң қызметі, заңи қыз  мет 

(кəсіпорынның, ұйымның, ме ке ме нің, ком па ния ның 
дайындалатын құ жат та ры ның, жасасылатын 
шарттарының, эко но ми ка лық қатынастарды рет-
теу дің, қо йы ла тын кінəрат-талаптардың, қоз ға ла-
тын қуыным-талаптардың, жазылатын ере же лер-
дің заңи, құқықтық жағын жүр гі зе тін бөлімшесі, 
қызметі)

юридически свободная - заң жүзінде еркін
юридические гарантии - заңи кепілдіктер (азамат-
тар мен ұйымдардың субъективті құқықтарын 
қор ғау ды заң жүзінде баянды етілген құралдары, 
оларды іске асыру тə сіл де рі, сондай-ақ заңды лық ты 
қам  та ма сыз ету жəне құқықтық тəртіпті, жеке 
бас тың, қоғам мен мемлекеттің мүдделерін қор  ғау 
құралдары) 

юридические принципы налогообложения - салық 
салудың заңи қағидаты

юридические термины - заңи терминдер‚ заң тер-
мин дері (заңи техниканың эле мен ті, мем ле кет тің 
нормативтік-құқықтық өкім де рі нің мазмұны айты-
лып, баянды еті ле тін мем ле кет тік-құқықтық ұғым-
дар дың сөзбен тұлғалануы) 

юридические факты - заңи фактілер (нақты құ қық-
тық қатынастардың туындауы (өзгеруі, тоқ та ты-
луы) үшін негіз болып табылатын заңда көз дел ген 
мəн-жайлары)

юридические формаль ности - заңи ресімділік (шарт 
жасасу үшін қажетті заңи ресімділік, ресмилік, яғни 
шартқа, мəмілеге, келісімшартқа қойылатын ресми 
талаптар)

юридический адрес - заңи мекенжай (ресми тіркелген, 
тізілімге енгізілген заңи тұлғаның мекенжайы)

юридический акт - заңи акт (1. заңда көз дел ген тəр-
тіп пен толтырылған ресми хат, құ жат; 2. құ қық 
субъектілері белгілі бір құқықтық қа ты нас тар ды 
өзгерту немесе тоқ та ту мақсатымен арнайы жа-
сайтын құ қық қа сыйымды əрекет)

юридический домицилий - заңи мекен (келісім шарт-
та көрсетілген мекен)

юридический нонсенс - заңдағы ма ғы на сыз дық 
(мағы насыз құқықтық норма)

юридический список - заңды тізім, заңи тізім (мем-
лекет, жергілікті билік органдары алып қойған, 
мекемелер, сенімгер компаниялар капитал салуға бо-
латын бағалы қағаздар тізбесі)

юридический субъект - заңи субъект (құқық пен 
заңи міндеттерді құқық бойынша жү зе ге асыруға 
қабілетті тұлға)

юридический трансферт - заңи трансферт (акциялық 
сертификаттың сатушыдан сатып алушыға та-
бысталуына заңды күш беру үшін акциялардың не 
облигациялардың жай күшінен гөрі өзге құ жат та-
ма ны қажет ететін мəміле)

юридическое владение - заңи иелену (іс жүзінде бі-
реу дің иелігінде тұрған немесе ешкімнің де ие лі гін де 
жоқ хатты иелену)

юридическое двойное налогообложение - заңи қос 
салық салу

юридическое значение - заңи мəн (аза мат тық іс 
жүргізуде - ерекше жүргізілетін істер са нат та-
ры ның бірі: бұл орайда сот азаматтардың немесе 
ұйымдардың жеке басылық немесе мүліктік құ қық-
та ры пайда болатын, өзгеретін немесе тоқ та ты ла-
тын фактілерді анықтайды)

юридическое имя - заңи есім (адам дүниеге келген кез-
де алатын жəне туу туралы куə лік те жазылатын 
не некеге тұрған кезде алатын жəне неке туралы 
куəлікте жазылатын есім) 

юридическое лицо - заңды (заңи) тұлға (аза мат-
тық құқық субъектілерінің бірі - мен ші гінде, 
шаруашылық жүргізуінде немесе оңтайлы бас қа-
руын да оқшауланған мүлкі бар, өзінің мін дет те ме-
ле рі бойынша осы мүлікпен жауап беретін, өз аты-
нан мүліктік жəне жеке беймүліктік құқықтарды 
жүзеге асыра алатын, жа уап кер ші лік жүктелетін, 
сотта талапкер немесе жауапкер бола алатын 
ұйым)

юридическое лицо-нерезидент - бейрезидент заңды 
тұлға (салықтық, валюталық немесе өзге де заңнама 
мақсатында елде тұрақты орналасқан мекені жоқ 
заңи тұлға) 

юридическое лицо-резидент - резидент заңды тұлға 
(салық құқығында: елде тұрақты тір кел ген немесе 
тұрақты тұратын заңи тұл ға; резидент мəртебесі 
əдетте оның бас қа ру орталығының құрылған, 
тіркелген, ор на лас қан жері негізінде айқындалады; 
термин тұлғалардың қаржылық жəне салықтық құ-
қық тық қатынастарына қатысты қол да ны лады)

юридическое местопребывание - заңи тұр ғы лықты 
мекен

юридическое описание недвижимости - жылжымай-
тын мүліктің заңи сипаттамасы

юрисдикция - юрисдикция, хұкім, заңи хұкім, хұкімет 
(1. соттылық; 2. сот жүргізу, құқық мəселелерін 
шешу құқығы; 3. мемлекеттік органның өкілеттігі 
қолданылатын құ қық тық ая, хұкім)

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 хұкім, ақыл-
кеңестік хұқімет
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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 ке ңес ші (ұйым-
ның құқықтық қызметінің қыз мет ке рі; мекеме 
жанындағы құқықтың прак ти ка лық мəселелері бо-
йынша тұрақты кеңесші, осы мекеменің мүдделерін 
қорғаушы)

юриспруденция - құқықтану (заң ғылымының жиын-
тығы; заңгерлердің практикалық қыз ме ті; құқық 
нормаларына қатысты бі лім дер жиынтығы; сот 
органдарының шешімдері)

юрист - заңгер (заңи білімі бар адам, құ қық та ну шы; 
құқықтар саласындағы практикалық қайраткер)

юрист, ведущий дела, связанные с эмиссией и 
торговлей ценными бумагами - бағалы қағаздар 
шығарылымымен жəне саудасымен байланысты 
істерді жүргізуші заңгер

юро - юро (дисконттық карточка)
“юроклир” - “юроклир” (банк аралық есеп айы ры су-
дың клирингілік жүйесі)

“Юромани” - “Юромани” (Лондонда шы ға тын ап та-
лық журнал)

юропартнерз - юропартнерз (банктер тобы)
юропей - юропей (пластикалық төлем қаражатын 
төлеудің халықаралық жүйесі)

юстиция - əділ хұкім; əділет (1. əділ сот, сот əділдігі; 
2. сот мекемелерінің жүйесі; сот идарасы)

юстиция административная - əкімшілік əді лет 
(мемлекеттік басқару саласында заңдылықтың 
сақталуын бақылау жөніндегі арнаулы сот жəне 
əкімшілік органдар жү йе сі, сондай-ақ неғұрлым тар 
мағынада - əкім шілік істерді қараудың, бір жа-
ғы нан, аза мат тың немесе заңи тұлғаның, екін ші 
жағынан, мемлекеттік басқару органының ара сын-
дағы əкімшілік-құқықтық дауларды шешудің ерекше 
іс жүргізу тəртібі)

юстиция конституционная - конституциялық əді лет 
(конституциялық қадағалаудың негізгі ны сан да ры-
ның бірі: арнаулы сот органдары - конституциялық 
соттар, сондай-ақ сот сыңайлы органдар - конс ти-
ту ция лық кеңестер, осындай органдардың өздері 
конституциялық сот ісін жүргізу нысанында жү зе ге 
асыратын конституциялық қадағалау) 

Я
“я вам должен” - “мен сізге борыштымын” (бір тұл-
ға ның екінші тұлғаға берешек екенін жəне басқа 
құқықтық мəні жоқ екенін көрсететін құжат та ғы 
жазба)

“я не буду оспаривать это” - “мен мұны дауласпай-
мын” (сот ісінде: айыпталушыны қорғау үшін айты-
латын сөз тіркесі, соның негізінде үкім шығарылуы 
мүмкін)

я покупаю - мен сатып аламын (валютаны ұсы ныл  ған 
бағам бойынша сатып алуға келісу)

“я продаю” - “сатамын” (белгілі бір валютаны жəне 
тікелей төленуге тиіс ақшалай төлем ұсынылған 
бағам бойынша сатуға келіскендікті білдіреді)

явка - келу, көріну, қатысу
явление - құбылыс, жағдай, оқиға
явление ореола - дардай даңқ (жаргон сөз: ресімді 
мінездеменің əсерімен қызметкерді өсіріңкі бағалау)

“явная функция - анық атқарым, анық берне
явные издержки - анық шығын (кəсіпорындар өн ді ріс-
тік ресурстарды жеткізушілерге төлейтін шығын)

явный неудовлетворенный спрос - көрінеу қана ғат-
тан дырылмаған 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

явочно-нормативный порядок образования юриди-
ческих лиц - заңды тұлғалардың құрылуының келу-

нормативтік тəртібі (аза мат тық құқықта: заңды 
тұлғаны құру үшін біреудің өкімі немесе рұқсаты 
талап етіл мей тін тəртіп)

явочный лист - келу парағы (техникалық не ғылыми 
кеңестің, экономикалық ко мис сия ның, еңбек ұжы-
мы кеңесінің мəжілісіне тір кел ген, барлық қа ты-
су шы лар қолын қойып тіркелетін хаттамасына 
қосымша)

явочный порядок - келу тəртібі (бір жерге шақыру-
мен, ресми қажеттілікпен келу)

явочный состав - келу құрамы (белгілі бір уақытта 
жұмысқа шыққан қызметкер лердің саны)

“ядовитая пилюля” - “улы түймедəрі”, “улы дəрі” 
(жаңа акциялар шығару жолымен акционерлік 
капиталдың екіге жарылуы)

язык - тiл (1. ой-пiкiрдi сөзбен бiлдiру жү йе сi, оның 
белгiлi бiр дыбыстық жəне грам ма ти ка лық құры-
лымы болады, адамдардың қатынас құралы, ақпа-
рат ты ұрпақтан ұр пақ қа жеткiзу жəне сақтау 
құралы ретiнде қызмет етедi; 2. тiлдесудiң белгiлi 
бiр си пат тық белгiлерге ие түрлерiнiң бiрi) 

язык алгоритмический - алгоритмдік тіл
язык государственный - мемлекеттік тіл
язык жестов - ишарат тілі, ымдаспа тіл (адамның 
өз сезімі мен ой-пікірлерін қол-саусақтарының 
қимылымен, ишара-ыммен, тұру қалпымен 
жеткізуі)

язык иностранный - шетел тілі
язык информационно-поисковый - ақпарат тық-
іздестіру тілі
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язык манипулирования данными - де рек тер ді ұқса-
тып өңдеу тілі

язык межнационального общения - ұлт ара лық қаты-
нас тілі

язык общения - қарым-қатынас тілі
язык описания данных - деректерді сипаттау тілі
язык официальный - ресми тіл
язык программирования - бағдарламалау тілі
язык производства таможенного оформления - ке-
ден ресімдеуін жүргізу тілі

язык разговорный - сөйлеу тілі
язык родной - ана тілі
язык рынка - нарық тілі (нарықтық қа ты нас тар да 
азды-көпті кең қолданылатын тілдің сөздік құрамы: 
ұғымдар, терминдер, атаулар, тіркестер)

языковые средства банка данных - деректер 
қорының тілдік құралдары

яичная скорлупа - жұмыртқаның қабығы (жаргон 
сөз: тиянақталған активтер сомасы, меншікті 
атауы жоқ, кейде қор биржасында да тіркелмеген 
компания, оны “пошта жəшігі” деп те атайды) 

“якорь” номинальный - атаулы “зəкір”, тұрақты 
“зəкір”

“яма” - “шұңғыл”, “шұңқыр” (қор немесе тауар бир-
жасы, қаржы фьючерстері не биржа тауарлары, 
опциондар құжырасындағы бағалы қағаздардың 
белгілі бір түрімен сауда жүргізілетін орын)

“яма” биржевая - биржа “шұңғылы”
“яма воздушная” - “əуе шұңқыры” (биржа 
жаргоны:жағымсыз бейэкономикалық, мыс., саяси 
сипаттағы ақпараттық хабардан ке йін бағалы 
қағаздар бағамының күрт құл ды рауы) 

ямайская валютная система - Ямайка валюта жүйесі
ямайская конференция МВФ - ХВҚ-ның (Ха лық-
аралық валюта қорының) Ямайка конференциясы

ямайский доллар - Ямайка доллары
ямайское валютное соглашение - Ямайка да ғы валюта 
келісімі

ямайское соглаше ние - Ямайка келісімі (құ был ма лы 
бағамға көшу жəне алтынды ха лық аралық валюта 
жүйесінен шығару туралы, 1976 ж.)

январь, апрель, июль, октябрь - қаңтар, сəуір, шілде, 
қазан (тоқсан үшін пайыз бен дивиденд төленетін 
айлар)

“янки-депозитные сертификаты” - “янки-депозиттік 
сертификаттар”

“янки-облигация” - “янки-облигация” (АҚШ-та ше-
тел қарызгерлері АҚШ доллары тү рін де шығарған 
жəне бағалы қағаздар мен бир жа лар жөніндегі ко-
миссия бекіткен облигация)

японизация - жапондану (батыс ком па ния ла ры ның 
жапон үлгілерін пайдалану жолымен жүруге тыры-
суын көрсететін үдеріс)

японская иена - жапон иені (Жапонияның ақша 
өлшемі)

японская концепция маркетинга - мар ке тин гі нің 
жапондық тұжырымдамасы (тұтынушының талап-

тілегін, сұрауын сынап-мінемей ескеруді, өндірушінің 
оларды өз талап-тілегіндей қарауын негізгі қағидат 
ретінде ұстану тұжырымдамасы. Басты ұраны: 
американдық: “Сатушы сөйлесін” деген ұраннан 
өзгеше түрде - “Тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтер өзін-өзі ақтасын”)

японская модель - жапон үлгісі (басқаруға жапондық 
көзқарасты білдіретін термин)

японская система управления кадрами - кадрларды 
басқарудың жапондық жүйесі

“японские долгосрочные прайм-рейт” - “Жапо ния-
ның қысқа мерзімді прайм-рейті”

Японский международный банк - Жапония халық-
ара лық банкі

ярд - ярд (1. ағылшын өлшем жүйесіндегі ұзын дық 
өлшемі: 1 ярд = 3 фут = 91,44 см; 2. бір мил лиард-
тың бейресми атауы; 3. құны 100 долларлық немесе 
100 доллар сомасындағы купюра дегенді білдіретін 
жаргон сөз)

ярлык - 1) жарлық (Алтын Орда ханының ба ғы ныш-
ты зайырлы жəне діни ақ сү йек терге берген же ңіл-
дік ті грамоталары); 2) құлақша қағаз‚ затбелгі (бұ-
йым ға жапсырма, затбелгі түріндегі тауар белгісі) 

ярлык с указанием цены - бағасы көрсетілген құлақ-
ша қағаз

ярмарка - жəрмеңке (машиналардың, жаб дық тар -
дың, көлік құралдарының, “ноу-хау дың” ұйым дас-
ты рыл ған, дүркін-дүркін жұ   мыс істейтін нарығы, 
тауарды көрсету мен өт кі зу ұштастырылатын 
жарнамалық шара)

ярмарка вакансий - бос қызмет орындарының 
жəрмеңкесі

ярмарка вексельная - вексель жəрмеңкесі
ярмарка всемирная - дүниежүзілік жəрмеңке
ярмарка международная - халықаралық жəрмеңке
ящик почтовый - пошта жəшігі (1. жабық, ре жим дік 
кəсіпорынның, ұйымның, мекеменің мекенжайлық, 
нөмірлі атауы; 2. батыс ел де рінде: активтерінің 
тиянақталған сомасы, меншікті атауы жоқ, кейде 
қор биржасында тіркелмеген компания)

ярмарка местная - жергілікті жəрмеңке
ярмарка национальная - ұлттық жəрмеңке
ярмарка оптовая - көтерме сауда жəрмеңкесі
ярмарка розничной торговли - бөлшек сауда жəр-
меңкесі

ярмарка товарная - тауар жəрмеңкесі
ярмарка товаров широкого потребления - көпшілік 
қолды тауарлар жəрмеңкесі

ярмарка торговая - сауда жəрмеңкесі (тауар үл гі ле-
рін көрсету жəне коммерциялық мəмілелер жасасу 
үшін белгілі бір мекенде, белгілі бір жыл мезгілінде 
тұрақты түрде жиналатын, дүркін-дүркін жұ мыс 
істеп тұратын ірі ашық нарық)

ярмарка-аукцион - жəрмеңке-аукцион
ярмарка-выставка - көрме-жəрмеңке
ярмарка-продажа - сату жəрмеңкесі
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ярмарочная торговля - жəрмеңкелік сауда
ясак - жасақ (ХҮ ғ. - ХХ ғасырдың басында Сібір, 
Солтүстік, Қиыр Шығыс халықтарынан бағалы аң 
терісі, мал түрінде өндіріп алынған заттай салық)

ясельное финансирование - бөбекжайлық қар жы-
лан дыру, буыны бекігенше қаржыландыру (жекеше 
компанияларға құрылуының бастапқы, балаң кезінде 
салынатын қаржы ресурстары, инвестиция)

ясно видимая картина ценообразования на рынке - 
нарықта баға белгілеудің айқын көрінетін картинасы

ячейка сейфовая - сейфтегі ұяшық 
“ящик” - “жəшік” (жаргон сөз: фирманың кассалық 
бөліміндегі бағалы қағаздарды уақытша сақтауға 
арналған болат сандық)

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
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ИСЛАМ БАНК, ҚАРЖЫ-НЕСИЕ  
ЖҮЙЕСІНІҢ ТЕРМИНДЕРІ

(орысша-қазақша) 

А

аджр - аджр (орындалған іс үшін сыйақы; Алла 
оны өзінің тақуа құлдарына фəни дүниеде де, 
бақи дүниеде де олардың намаздары, оразалары, 
тақуалық мінез-құлықтары, сабырлылығы, Алла жо-
лында жұмсаған дүние-мүлкі, Алла үшін жасалған 
жиһад үшін береді) 

акд (контракт) - акд (келісімшарт)
акд батил - акд батил (жарамсыз келісімшарт, күші 
жоқ келісімшарт)

акд сахих - акд сахих (қолданыстағы келісімшарт)
амана / аманаһ - амана / аманаһ (сенімділік, адалдық 
дегенді білдіретін термин. Бұл термин сондай-ақ 
мəміле дегенді де білдіреді, мұнда бір тарап біреудің 
қаражатын немесе мүлкін сенімгерлікпен басқару 
негізінде сақтайды. Дəстүрлі банк жүйесінде А-ға 
ағымдағы шоттар немесе талап етілмелі шоттар 
сай келеді) 

аманат / заложник - аманат / кепіл (дəстүрлі 
құқықта: міндеттемелік шартпен зат иесінің өз 
мал-мүлкін өзге біреуге сақтауға, қарай тұруға 
беруі. Екінші жақтың өзіне А-қа берілген мал-
мүлікті басқа біреуге беруге, уақытша пайдалануға 
қақысы жоқ, Қазақтың «Аманатқа қиянат 
жүрмейді» деген мақалы осыған байланысты 
айтылған) 

ант/ ахд - ант / ахд (ант беру, өтініш-талап, келісім. 
Құранда А. тұрақты ұғым, негізгі мағынасы 
адамдардың Алланың алдындағы берген анты деп 
аталады) 

арбун - арбун (сатып алушы төлейтін өтелмейтін 
бастапқы төлем; сатып алушы сатушымен баға-
ның ішінара төлемі ретінде алғытөлемдік төлем 
төлейтін сатуға, бірақ ол шартты көрсетілген 
уақыт кезеңі бойына бекіте алмайтын болса, депо-
зиттен айырылуға келісетін шарт)

асхум - асхум (акциялар (жекеше түрі: сахм)). 
Ассоциации развития исламских финансов (АРИФ) 

- Ислам қаржысын дамыту қауымдастығы (ИҚДҚ)

Б

бай - бай сату, сатып алу, айырбастау мəмілесіне 
қатысты негізгі термин

бай ‘ аль-вадиах - бай ‘ əл-уадиаһ (өзіндік құнымен не-
месе шегеріммен сату)

бай аль-дайн - бай əл-дайн (борышты немесе мін дет-
те мені жеңілдікпен немесе шарттық бағамен сату. 
Философиялық мектептердің көбісі оны һарам деп 
есептейді) 

бай ‘ аль-mурабаха - бай ‘ əл-mурабаха (тауарларды 
өзіндік құнымен сату жəне пайда)

бай ‘ ат-тавлиях - бай ‘ əт-таулийаһ (пайдасы немесе 
залалы жоқ өзіндік құн бойынша сату)

бай битхаман аджил - бай битхаман аджил (төлем мер-
зі мі ұзартылатын (кейінге қалдырылатын) мəміле)

бай иннах / бай аль-иннах - бай иннах / бай əл-иннах 
(тауарук сияқты банк клиентіне ақ ша лай қаражат 
беру үшін пайдаланылатын келісімшарт, дəстүрлі 
банкингтегі не сие лендіруге ұқсас. Тауаруктан 
өзгешелігі бұл келісімшартты жасасу кезінде тек 
екі тарап: банк пен клиент қана іске қосылады. Кли-
ент банкке несие алу жөнінде өтініш жа са ған кезде 
банк өз активтерінің бір бө лі гін клиентке ке лі сім-
шарт та күні бұрын уағ да ла сы ла тын ба ға  мен мəу-
лет тік мерзімге (мерзімін ұзар тып) сатады жəне 
кре дит тің шамасын банк тің қызмет көр сет ке ні 
үшін үстеме бағамен бірге қамтиды. Сонан соң кли-
ент бұл активті банкіге белгіленген бағамен бірден 
кері сатады, ал банк бүкіл соманы клиентке төлейді, 
сөй тіп банк қайтадан ак тив тің иеленушісіне айна-
лады. Ал клиент өзінің мұқтаждары үшін өтімді қа-
ра жат алады. Бұл өнім кредиттік карталармен жа-
салатын операцияларда жəне жекеше тұлғаларға 
несие беруде пайдаланылады. Алайда мұны көп те ген 
исламшылар исламға сай келмейді деп есеп тей ді, 
өйткені мұнда нақты активтер нақты берілмейді)

бай муаджал / бай битаман аджил - бай муад жал / 
бай битаман аджил (мəулеттік (мер зі мі ұзартылған) 
сауда  мəмілесі. Му ра ба һа ға ұқ сай ды, бірақ одан 
өзгешелігі мұн да уа қы ты кейінге шегерілген төлем 
қол да ны ла ды) 

бай салям / бай ас-салям - бай сəлем / бай əс-сəлем 
(алдын ала төленген сатып алу; спот тө лем ді жəне 
мерзімі кейінге қалдырылған жет кі зу ді қамтитын 
сату шарты. Əри не, тауар шариғат жəне ислам 
елі нің заң на ма сы тұр ғы сы нан рұқсат етілген тауар 
бо лу ға тиіс) 

байт аль-мал - байт əл-мал (қаржы ми нис тр лі гі; үй 
мүлкі. Мұсылман мемлекетінің қа зы на сы, сондай-ақ 
мемлекеттік қаражат сақ та ла тын үй-жай осылай 
аталады)  

баланс исламского банка - ислам банкі теңгерімі



1046

В

вa’д - уa’д (бір тараптың екінші тарапқа берген, 
міндеттілік күші бар бір жақты уəдесі) 

вадиа - уадиа  (құндылықты банкте сақтау)
вакала - уакала (агенттік қызметтер. Агент пен 
тапсырыс беруші арасындағы шарт, яғни агент 
тағайындалатын келісімшарт) 

вакиил аль истисмар - уəкіл əл-истисмар (инвестици-
ялар жөніндегі агент)

вакил - уəкіл (ислам қаржы жүйесінде уакала шар-
тында агент ретінде əрекет етуші тұлға)

вакуфное право - уақып құқығы (мұсылмандық құқық 
институты, қайсы бір затты немесе мүлікті қайсы 
бір мақсатқа арнау, оның бір қолдан екінші қолға 
өтуіне тыйым салу) 

вакф / вакуф - уақф / уақып (исламда дəу лет ті адам-
дар жасайтын қа йы рым ды лық түрлерінің бірі, 
сенімгерлік немесе діни қор. Уақып беретін адам 
уақып деп аталады; Уақып ретінде берілетін нəрсе 
мауқуф деп аталады; Уақыптан пайда алушы - 
мауқуфун алейһ, ал келісімнің өзі - уақфия) 

вакфия - уақфия (мүлікті уақфқа (уақыпқа) беру 
кезінде жасасылатын келісім)

вакфовое имущество - уақып мүлкі
васия - уəсия / өсиет (ислам құқығында қай тыс болған 
адамның көзі тірісінде қал дыр ған өсиеті. Өсиет 
қалдырушы қайтыс бол ған нан кейін оның мүлкін 
ақшасы өзі өсиет еткен адамның қолына көшеді) 

викала - уикала (ислам қаржы жүйесінде: бір 
тараптың (агенттің) сенімгер ретінде екінші 
тараптың мүдделерін білдіруіне мүмкіндік беру үшін 
пайдаланылатын келісімшарт түрі) 

Всемирная конференция по исламской экономике 
- Ислам экономикасы жөніндегі дүниежүзілік конфе-
ренция

вужу‘ - уужу‘ (банктің клиентпен жасасқан мудараба 
келісімшарты. Мұнда клиенттің тиісті тараптар-
мен істі жолға қоюына мүмкіндік беріп, пайданы 
онымен бөліседі) 

выпуск исламских ценных бумаг - ислам бағалы 
қағаздарының шығарылымы

 
Г

ганима - ғанима (мұсылмандар армиясының ол-
жасы, Халифат дəуірінде (632-252) былайша 
бөлінді: бестен төрті жауынгерлерге бе ріл ді, бес-
тен бірі «Құдайдың үлесі» деп есеп телді жəне 
қайырымдылық мақсаттарға немесе бү кіл мү’мін 
қауымның мұқтажына жұм сал ды) 

гарар - ғарар (араб. қауіп, қатер - кез келген 
жалдаптық амал, сөзсіз кездейсоқтық шең бе рі не 

кіретін əдейі жасалатын қауіп-қа тер, тұр лау сыз-
дық, белгісіздік, шартта ақ па рат тың айқын ашыл-
мауы немесе ба қы лау дың болмауы жəне осының сал-
дарынан туындайтын тəуекел. Негізінен бұл бағаға, 
тауар жет кі зі лі мі не, қызметтер көр се ту ге қа тыс-
ты. Шариғатта бұған қатаң тыйым са лын ған)

гарар фахиш - ғарар фахиш (басты тұрлау сыз дық) 
гарар ясир - ғарар ясир (қосалқы тұрлаусыздық) 
гарим - ғарим (қолында бар қаражаты борыш сома-
сын өтеуге жетпейтін қарызгер)

Генеральный Совет исламских банков и финансо-
вых учреждений (CIBAFI) - Ислам банктері мен 
қаржы мекемелерінің бас кеңесі (CIBAFI)

гибридные сукук - будан сукук

Д

дарура - дарура (қажеттілік қағидаты, кейде 
шариғат ғалымдары фикхының кейбір ережелерін 
жұмсарту үшін пайдаланады)

даян - дайан (активтерді жеткізу жөніндегі борыш 
немесе міндеттеме)

денежно-кредитная политика в условиях ислам-
ской финансовой системы - ислам қаржы жүйесі 
жағдайындағы ақша-несие саясаты

джизья - джизиə (мұсылман мемлекеті тарапынан 
көрсетілген қамқорлық үшін ахл əл-китабтан (кітап 
түскендер), яғни мұсылман еместер төлеген салық. 
Қазіргі кезде барлық жерде ортақ мемлекеттік 
салықтармен ауыстырылды)

джу’алах - джу’алаһ (комиссияға негізделген жұмыс; 
қайсыбір көрсетілетін қызметті жүзеге асыру үшін 
уағдаласылған баға; ислам қаржы жүйесінде бары-
жоғына сенуге болмайтын жəне тараптардың 
толық бақылауында жоқ объектіге жасасылған 
келісімшарт) 

доступ населения к услугам ИФИ - ха лық тың ИҚИ-
ның (ислам қаржы институтының) қызметіне қол 
жеткізуі

З

законодательство по исламскому финансированию 
и банкингу - ислам қар жы лан ды руы мен банкингі 
жөніндегі заңдар

закят - зекет (мұсылмандардың бес па ры зы ның бірі, 
яки мүсылмандықтың төр тін ші шарты, коғамдағы 
кедейлерге бе рі ле тін мін дет ті садақа; кең мағынада 
ал ған да басы артық қаражаты бойынша мұ сыл ман-
дар үшін міндетті төлемақы) 

замана - замана - (мұсылмандық құқықтағы кепілдік 
түрі, қарыз алушы қарыз берушіге қарызын уақ-
ты лы қайтара алмаған жағ дай да қарыздар кісінің 
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жа уап кер шілігін бас қа біреудің өз мойнына алып, 
тө леу ге міндеттенуі) 

законы шариата - шариғат заңдары
запрет взимания процента - пайыз алуға тыйым 
салу (ислам банкингінде: шариғат бойынша тыйым 
салынған əрекет)

запретительные нормы исламского финансирова-
ния - ислам қаржыландыруының тыйым салынатын 
нормалары

И

ибра’ - ибра’ (шегерім немесе қайтарым)  
иджаб - иджаб (ислам құқығында: қайсыбір мəмілені 
немесе əрекетті жүзеге асыру үшін жасалған 
ұсыныс. Бұл орайда осы ұсынысқа мүдделі 
тараптың келісімі болуға тиіс. Қарсы тараптың 
келісімі кабул (қабыл) деп аталады. Əдетте И. мен 
кабул терминдері бірге айтылады)

иджара - иджара (жалгерлік; техникалық ма ғы на-
да жалға берілетін затты белгілі бір кезең бой-
ына белгілі бір жалгерлік ақы ға сату; лизингілік 
келісімшарт; ислам құ қы ғын да: мүлікті пайда алу 
үшін бі реу ге уа қыт ша пайдалануға беру. Бұл өнім 
дəстүрлі қаржы жүйесіндегі лизингіге ұқсас) 

иджара аль-а’ян - иджара əл-а’ян (мүлікті жалға беру 
туралы шарт) 

иджара ва аль-иквтина’ - иджара уа əл-ику ти на’ 
(қарыз жəне сатып алу-сату шарты)

иджара ва иктина - иджара уа иктина - (ак тив ті иеле-
ну құқығы жалдаудың аяғында жалгерге берілетін 
жалгерлік;  лизингілік сатып алу шарты;  ислам 
банкингінде: дəс түр лі банкингтегі кейіннен өтеуін 
төлеп алатын лизинг келісімшартына ұқсас өнім) 

иджара маусуфах фи аль-джиммах - иджара 
mаусуфах фи əл-джиммах  (мерзімдік жалға беру) 

иджара мунтахия бит-тамлек - иджара мунтахия бит-
тамлек (жалгер активті иелену құқығын кез келген 
уақытта сатып алуды таңдай алатын жалгерлік)

иджара тaшквхиллиах - иджара тaш ку хил лиах 
(жалгерлік шарты, мұнда Ислам қаржы институ-
ты белгілі бір мүлікті басқа бір тұлғаға лизингіде 
тұрған жалгерлікке айырбас ретінде пайдалануға 
береді)

иджара тумма аль-бай - иджара тумма əл-бай 
(өтеуін төлеп алу құқығымен жалға беру;  ислам 
банкингінде: дəстүрлі банкингтегі кейіннен өтеуін 
төлеп алатын лизинг келісімшартына ұқсас өнім)  

иджма’ - иджма’ - (барлық мұсылман ға лым да ры ның 
тəфсірлеу жөніндегі бəтуасы)

иджтихад - иджтихад (заңгерлердің дə лел ді тұ жы рым-
да ры, тəфсірлемесі. Жеке адам ның ақыл-парасаты 
арқылы па йым дал ған құқық көзі) 

избыточные риски - басы артық тəуекелдер
икаля - икалиа (ислам құқығында бұрын қол 
жеткізілген міндеттемелердің немесе ке лі сім дер дің 
оларға қатысушы та рап тар дың ерікті түрде күшін 
жоюы, оларды жарамсыз деп тануы)

икта - икта (мемлекеттің кейбір азаматтарға белгілі 
бір жерден хараджа алу құқығын беруі) 

‘иллах - ‘иллаһ (тиімді əдістер) 
индустрия исламских финансовых услуг - ислам 
қаржы қызметтерін көрсету индус триясы

инструменты исламского банкинга - ислам банкингі 
құралдары

инструменты исламского финансирования - ислам 
қаржыландыру құралдары

интеграция исламского финансирования и банкин-
га в международную финансовую систему - ислам 
қаржыландыруы мен банкингінің халықаралық 
қаржы жүйесіне кірігуі

интернет-банкинг - интернет-банкинг (Интер-
нет желісінің мүмкіндіктерін пайдаланып, банк 
қызметін алыстан көрсету түрі)

информация по рынку исламских финансов - ислам 
қаржысы нарығы бойынша ақпарат

инфраструктура исламской финансовой индустрии 
- ислам қаржы индустриясы инфрақұрылымы

исламская индустрия - ислам индустриясы 
исламская коммерческая юриспруденция (fi qh al-

muamalat) - ислам коммерциялық заңілімі (fi qh al-
muamalat)

Исламская корпорация по развитию частного сек-
тора - Жекеше секторды дамыту жөніндегі ислам 
корпорациясы 

Исламская корпорация по страхованию инвести-
ций и экспортных кредитов - Инвестиция лар мен 
экспорттық кредиттерді сақтандыру жөніндегі ислам 
корпорациясы 

исламская финансовая индустрия - ислам қаржы ин-
дустриясы

исламская финансовая система (ИФС) - ислам 
қаржы жүйесі - (1980 жылдардың ортасында пайда 
болған термин. Ислам қар жы жүйесі пайыз алуды 
көздемейтін қар жы жүйесі ре тін де сипатталады. 
Алайда ислам қар жы сы ның қағидаттары пайыз 
мөл шер ле ме сі нен бас тартудан гөрі əлдеқайда кең. 
Олар ша ри ғат қа - ислам қоғамының экономикасын, 
əлеу мет тік, саяси жəне мəдени қырларын бас қа ру ға 
қатысты ережелер мен заңдардың жиынтығы) 

исламская финансовая структура (ИФС) - ислам 
қаржы құрылымы

исламская экономика - ислам экономикасы (қазіргі 
кезде исламның ахлақтық-құн ды лық тық жəне 
құқықтық жосындарымен ай қын да латын ерекше 
экономикалық даму жол да ры ның мүмкіндіктері 
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туралы тү сі нік тер ді біл ді ру үшін қолданылатын 
термин. Ислам экономикасы ілімінің негізінде - Құ-
ран ның несие пайызы - рибаға тыйым салу, зекет 
төлеу жө нін дегі өкімдері, меншікті мұ ра ла ну ға, ие-
ленуге, салық салуға, саудаға жəне қаржы іс те рі не 
қатысты шариғат нұс қау ла ры жатыр) 

исламская экономическая модель - ислам 
экономикалық үлгісі

исламские арендные сертификаты - ислам жалгерлік 
сертификаттары 

исламские банки, преобразованные из традицион-
ных банков - дəстүрлі банктерден қайта құрылған 
ислам банктері

исламские банковские операции - ислам банк опера-
циялары

исламские биржевые индексы - исламдық биржалық 
индекстер

исламские брокерские компании - ислам брокерлік 
компаниялары

исламские дочерние банки традиционных банков - 
дəстүрлі банктердің исламдық еншілес банктері 

исламские дочерние предприятия торговых ком-
паний, осуществляющих продажи в  рассрочку 
- мəулеттік сатуды жүзеге асырушы ислам сауда 
компанияларының еншілес кəсіпорындары

исламские жилищные кооперативы - ислам тұрғын 
үй кооперативтері

исламские инвестиции - ислам инвестициялары
исламские инвестиционные фонды - ислам 
инвестициялық қорлары (сукук, мурабаха, иджара, 
т.б.)

исламские компании по управлению активами - 
активтерді басқару жөніндегі ислам компания лары

исламские компании с частным акционерным ка-
питалом / венчурным капиталом - жеке меншік 
акционерлік/венчурлік капиталы бар ислам компани-
ялары 

исламские краткосрочные ноты - қысқа мер зім ді ис-
лам ноталары 

исламские кредитные организации - ислам кредит 
ұйымдары

исламские лизинговые компании - ислам лизингілік 
компаниялары

исламские микрофинансовые учреждения (МКО) - 
ислам микроқаржы мекемелері (МКО)

исламские небанковские учреждения - ислам 
бейбанкілік мекемелері

исламские небанковские финансовые учреждения - 
ислам бейбанкілік қаржы мекемелері

исламские “окна” - ислам “терезелері” (ислам 
қаржыландыру қағидаттарына сəйкес банк 
өнімдері мен қызметтер көрсетуін беретін 
мамандандырылған бөлімшелер)

исламские “окна” в традиционных коммерческих 
банках - дəстүрлі коммерциялық банктердегі ислам 
“терезелері”

исламские “окна” обычных банков - кəдуілгі 
банктердің исламдық “терезелері”

исламские производные финансовые инстру менты - 
ислам туынды қаржы құралда ры

исламские рейтинговые агентства - ислам 
рейтингілік агенттіктері

исламские сертификаты участия - ислам қатысу сер-
тификаттары

исламские страховые (такафул) и перестраховоч-
ные (ре-такафул) компании (операторы) - ислам 
сақтандыру (такафул) жəне қайта сақтандыру (ре-
такафул) компаниялары

исламские факторинговые компании - ислам 
факторингілік компаниялары

исламские финансовые институты - ислам қаржы 
институттары

исламские финансовые институты, не являющиеся 
банками - банк болып табылмайтын ислам қаржы 
институттары

исламские финансовые компании - ислам қаржы 
компаниялары

исламские финансовые продукты - ислам қаржы 
өнімдері

исламские финансовые услуги - ислам қаржы 
қызметтерін көрсету 

исламские финансовые учреждения (ИФУ) - ислам 
қаржы мекемелері (ИҚМ)

исламские финансы (ИФ) - ислам қаржысы (ИҚ)
исламские ценные бумаги - ислам бағалы қағаздары
исламские экономические отношения - ислам 
экономикалық қатынастары

исламский банк - ислам банкі - (пайызсыз (өсімсіз) 
негізде əрекет жасайтын жəне өзінің қызметінде 
исламда тыйым салынған несие пайызын (қ. 
Риба) орағытып өтуге мүмкіндік беретін ислам 
экономикасының мушарака сияқты қағидатын пай-
даланатын несие-қаржы мекемесі, яғни депозиттер 
қабылдаушы жəне қорланған қаражатты инвести-
циялаушы қаржы институттары) 

Исламский банк развития (ИБР) - Ислам даму банкі 
(қаржы қызметін көрсететін халықаралық орган, 
Сауд Арабиясының Джидда қаласында орналасқан) 

исламский банкинг - ислам банкингі - (банк ісін 
жүргізудің ислам діни ережелерімен келісілетін 
тəсілі. Ислам экономикасының мəні ең алдымен 
пайыздан бас тарту, фьючерстік мəмілелерден 
бас тарту. Бұл ұғымға жұмыс əдістемесі ретінде 
жобалық инвестициялау ұғымы жақын келеді. 
Яғни қатерлерді (тəуекелдерді) бөлісумен, үлес тік 
қатысумен байланысты жобалық инвестициялау. 
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Банк пайыз алмайды, ол өзі не көмекке келген адам 
ұсынған бизнес-жос пар ды зерделейді, тəуекелдерге 
талдау жасайды) 

исламский индекс - ислам индексі
Исламский институт исследований и обучения 

(IRTI) - Ислам зерттеулер жəне оқыту институты
Исламский исследовательский и учебный институт 

(Islamic Research and Training Institute, IRTI) - Ис-
лам зерттеу жəне оқу институты

исламский правовой принцип - ислам құқықтық 
қағидаты

исламский рынок капитала - ислам капитал нарығы
исламский рынок межбанковского кредитования - 
ислам банк аралық несиелендіру нарығы

исламский рынок секьюритизированных активов - 
ислам секьюриттелген активтер нарығы

Исламский совет Европы (ИСЕ) (Islamic 
Development Bank, IsDB) - Еуропаның ислам кеңесі 
(халықаралық қаржы ұйымы, Сауд Арабиясының 
Джидда қаласында орналасқан)

исламский финансовый договор - исламдық қаржы 
шарты

исламский финансоовый сектор (ИФС) - ислам 
қаржы секторы

Исламский центр исследований экономики - Ислам 
экономиканы зерттеулер орталығы

исламское окно - ислам терезесі
исламское банковское дело - ислам банк ісі
исламское страхование (такафул) - ислам 
сақтандыруы (тақафул)

исламское финансирование - ислам қаржыландыруы
истижрар - истижрар (тұрақты негізде ке лі сіл ген 
баға бойынша жəне кейіннен тө ле ну ге тиісті актив 
жеткізілетін сату келісімшарты)

истислах - истислаһ (фикхының қосымша көз де-
рі нің бірі. Истислаһқа синоним ретінде «мас-
лих мурсала» термині қолданылады. Истислаһ 
тұжырымдамасының не гі зін де шариғат пен 
фикхының басты мақ сат та ры: 1) мұсылман дінін 
сақтау; 2) олардың өмір сүруіне қолдау көрсету; 3) 
оларға қам қор лық жасау; 4) ұрпақты жалғастыру; 
5) олардың мүлкін қорғау, - деген идеяда жатыр) 

истисна - истисна (ислам банкингінде елеу лі жəне ұзақ 
мерзімді жобаларды қар жы лан ды ру үшін арнайы 
жасалған қаржы құралы; дəс түр лі банк ісінде фью-
черске ұқсас, мер зім дік келісім. Есеп айырысу келісім 
жа са сыл ған күнгі бағамен жүргізіледі, төлем күні 
бұрын белгіленген уақыт аралығында жо ба ның ба-
рысына жəне аяқталуына қарай төленеді)

истисна  мавази - истисна ‘ мавази (қатарлас ис-
тисна) 

истисна’а /аль-истисна’а - истисна’а / əл-истисна’а 
(фьючерс) (дайындау ке лі сім шар ты; өндіріске 

қызмет көрсететін жəне қо ғам ның тіршілік-
қызметіне жағдай жасайтын, құрылысты, капи-
талды көп қа жет сі не тін объектілерді қамтамасыз 
ететін шаруашылық салаларын құру сияқты елеулі 
де ұзақ мерзімді жобаларды қаржыландыру үшін 
арнайы жасалған банк өнімі; жеткізу мерзімі  ұзар-
тылған (кейінге қалдырылған) келісімшарт, мұнда 
сату бағасы дереу тө ле нуі (спот), амортизацияла-
нуы немесе ке йін ге қалдырылуы (ұзартылуы) мүмкін) 

аль-истисна аль-тавили - əл-истисна əт-та уи ли (ис-
тисна арқылы қаржыландыру. Ислам банктері 
пайдаланатын келісімшарт. Жекелеген екі 
келісімшарттан тұрады. Бірінші келісімшарт бе-
нефициар мен банк арасында жасасылады, онда 
сатып алушы төлемақыны болашақта, келісілген 
жарна түрінде төлейді, ал банк талап етілетін 
өндірілген тауарды келісілген уақытта жеткізуге 
міндеттенеді. Екінші истисна келісімшарты өнімді 
дайындау мақсатымен банк пен мердігер арасында 
жасасылған ішкі келісімшарт болып табылады) 

истихсан - истихсан (қаралуға тиіс акциялар)
истишаб - истишаб (заңдылықтың анық-қанығы) 

К

кабул - қабыл (келісім білдіру, ұсынысты қабылдау. 
Ислам құқығында қандайда болсын екінші 
тараптың мəмілеге келісім беруі. Көбінесе иджаб 
сөзімен бірге қолданылады)

капитал исламских банков - ислам банктері капиталы 
кард - қарыз (қарызгер пайыз төлемейтін қарыз) 
кард аль-хасан / кард хасанах - қард əл-һа сан / кард 
һасанаһ (қайырымдылық несие, əдет те кепілзатпен 
(кепілмен) қамтамасыз еті ле тін пайызсыз (өсімі 
жоқ) қарыз, кредит, мұқтаж адамдарға, ұйымдарға 
берілетін, уағдаласылған уақытта қайтарылатын 
ма те риал дық көмек. Бұл келісімшарт іс жү зін де 
пайызсыз несие болып табылады) 

кафала / кифала - кафала / кифала (кепілдік немесе 
кепілмен қамтамасыз етілген мін дет те ме үшін 
жауапкершілікті қа был дау шарты; дəстүрлі банк 
жүйесінде ке піл дік пен несие беруге ұқсас шарт, 
осы шарттар негізінде өзара несиелендіру қоры 
құрылады. Қарызгер өзінің міндеттемелерін орын-
дай алмаған жағдайда борышты төлеуге үшін ші 
тарап кепілдік береді)

кимар - қимар (келісім, оның шарттарына сəйкес екі 
тараптың бірі келісімдегі белгілі бір, уағдаласылған 
оқиғадан кейін пайда алуға, ал екіншісі зиян шегуге 
тиіс)

кияс - қийас (ұқсастық; ұқсастық бойынша реттеу; 
сервис-провайдер қызметтері үшін төленетін ко-
миссия мен алым) 
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компании (операторлары) исламского страхования 
(такафул) и перестрахования (ре-такафул) - ислам 
сақтандыруы (такафул) жəне қайта сақтандыруы (ре-
такафул) компаниялары (операторлар)

компании, осуществляющие аренду (иджара) - 
жалға беруші (иджара) компаниялар

компании, осуществляющие управления (мудараба) 
- басқарушы (мудараба) компаниялар 

контракт - келісімшарт (ислам құқығында: шарт 
жасасқан тараптарды реттейтін жəне шарттың 
мерзімі мен талаптарын айқындайтын келісім) 

контракт бай муаджал - бай муаджал келісімшарты
контракт бай салям - бай сəлем келісімшарттары
контракт иджара (сукук аль иджара) - иджара 
келісімшарты (сукук əл иджара) 

контракт истисна’ - истисна’ келісімшарты 
(мердігерлер арасында барлық егжей-тегжейі ке лі-
сіл ген кезде белгілі бір уақыт кезеңі бойына бел гі лі 
бір баға бойынша сату объектісін салу ға, құ рас ты-
ру ға жəне дамытуға жасасылған келісімшарт)

контракт мудараба - мудараба келісімшарты (пайдаға 
қатысу шарты)

контракт мушарака - мушарака келісімшарты (пайда 
мен залалға қатысу шарты)

контракт салям - сəлем келісімшарты (сатып алу-са-
ту шарты, мұнда жеткізілім кідірген кезде тауар 
толық алдын ала төлеу жолымен сатып алынады)

контракты типа мурабаха, бай муаджал, бай салям 
- мурабаха, бай муаджал, бай сəлем тұрпатындағы 
келісімшарттар

коран - құран (исламның киелі, қасиетті кітабы, 
мұсылмандардың сенімінше, күллі əлемді жарату-
шыдан түскен уақи)

корпоративный  сукук - корпоративтік  сукук
краткосрочные беспроцентные ссуды (кард-аль-
хасан) - қысқа мерзімді пайызсыз несие (кард-əл-
хасан)

Л

листинг исламских ценных бумаг - ислам бағалы 
қағаздары листингі

М

мaдхахиб - мазһабиб (ислами құқық мектебі (жекеше 
түрі: мазһаб))

мaквасид - мaкуасид (ислам құқығының мақсаттары 
мен негізгі міндеті) 

мaслахах  - мaслахах (жақсы немесе пайдалы деп 
есептелетін нəрселер) 

мaслахах mурсалах - мaслахаһ mурсалаһ (шектеусіз 
қоғамдық мүдде) 

маквасид аль шариат - макуасид аль шариғат 
(шариғаттың мақсаттары)

мал / аль-мал - мал / əл-мал (меншік, мүлік 
(отырықшы арабтарда «ақша», «дəулет», 
бəдəуилерде - «түйе», «мал»); жылжымайтын 
мүлік. А са тар мағынада М. - қаржы, ақша, 
қаражат.  Казіргі кезде рас ал-мал  бүтіндей «капи-
тал» ұғымын білдіреді)

манфа - манфа (активті пайдалану немесе оны пайда-
ланудан пайда алу құқығы)  

маржа - маржа (ислам қаржы жүйесінде трейдердің 
мəміле жасай алуы үшін  сауда шотында болуы 
қажет ақша сомасы) 

маукуф - мауқуф (бір тұлға екінші тұлғаның пайдасы 
үшін уақыпқа беретін мүлік)

маукуфун алейх - мауқуфун əлейһ (уақыпқа берілген 
мүлікті пайдаланудан пайда алушы)

мaфсадах - мaфсадаһ (зұлымдық пен зиян)
Международная исламская торгово-финансовая 
корпорация (International Islamic Trade Finance 
Corporation (ITFC)) - Ха лық ара лық ислам сауда-
қаржы корпорациясы

Международное исламское рейтинговое агентство 
(IIRA) - Халықаралық ислам рейтингілік агенттігі 
(IIRA)

международные стандарты по исламскому аудиту - 
ислам аудиті бойынша халықаралық стандарттар

международные стандарты по исламскому банкин-
гу - ислам банкингі бойынша халықаралық стан-
дарттар

международные стандарты по исламскому бухгал-
терскому учету - ислам бухгалтерлік есебі бойынша 
халықаралық стандарттар

международные стандарты по исламскому фи-
нансированию - ислам қаржыландыруы бойынша 
халықаралық стандарттар

международные учреждения исламской финансовой 
инфраструктуры - ислам қар жы ин фра құ ры лы мы-
ның халықаралық ме ке ме ле рі 

международные исламские финансовые институты 
- халықаралық ислам қаржы инс титуттары

Международный исламский финансовый рынок 
(IIFM) - Халықаралық ислам қаржы нарығы (IIFM)

мейсир / майсир - мейсир / майсир (Құран тыйым 
салған құмар ойын,  жалдаптық, алып-сатарлық, 
күш-жігер жұмсамай, оңай жолмен пайда табу,  
олжаға кенелу.  Шариғат бойынша өсімқорлық 
сияқты бұған да тыйым салынған. Қазіргі ислам 
қаржыгерлерінің ортасында бұл тыйымдарды 
орағытып өтуге мүмкіндік беретін амал-тəсілдер 
бар)

микрокредитная организация (МКО) - микрокредит 
ұйымы, кішігірім кредит ұйымы 



1051

милостыня - садақа / қайыр-садақа (заттай немесе 
рухани қайырымдылық; ізгі қы лық тар)

мирас - мирас - (мұрагерлік. Мирас ұғымы мұ ра ға 
қалдырушының мүлікті тікелей алуымен қа тар оның 
борыштарын тө леу, марқұмның орындалмай қалған 
мін дет те ме ле рін орындау, өсиет бойынша өкімді 
орындау, қайтыс болған адамның отбасына қам-
қорлық жасау жатады) 

мировой исламский экономический форум - əлемдік 
ислам экономикалық форумы

модельная структура баланса исламского банка - 
ислам банкі теңгерімінің үлгілік құрылымы

модельный баланс исламского банка - ислам 
банкінің үлгілік теңгерімі 

муажжал - муажжал (мəміле жасасу кезінде берілетін 
сауда заты, бірақ баға борышқа ауы сады) 

му’амалат - му’амалат (адамдар арасындағы 
өзара қарым-қатынасты, мұсылман əмірінің қол 
астындағылармен (мұсылмандармен де,басқа 
конфессиялардың өкілдерімен де) қарым қатынасын 
реттейтін нормалар. Тар мағынада алғанда жеке 
меншік құқықты реттеу пəні (фикх əл-му’амалат))

муваккил - мууаккил (уаккала келісімшарты 
шеңберінде агентті тағайындайтын принципал) 

мудараба - мудараба (мушараканың банк ісін де 
қолданылатын түрлерінің бірі, араб тар дың пұтқа 
табынушылығы кезеңінен мəлім шарт; шектелген 
серіктес (əріптестік), мұнда серіктес капитал 
береді, ал екіншісі жұмыс береді немесе басқарады, 
яғни басы артық қаражаттың (рабб əл-мал) 
иесі оны мүмкіндіктері, белгілі бір кəсіпкерлік 
тəжірибесі бар адамға тиімді пайдалану үшін сеніп 
тапсыратын шарт)

мударабах сукук - мударабаһ сукук (мудараба ке-
лі сім шар ты ның негізгі құралы. Мұнда бір тарап 
капиталды қамтамасыз етеді, ал екінші тарап 
серіктестіктегі жұмысты жүзеге асырады, пайда 
олардың арасында келісілген үлес бойынша бөлінеді) 

мудариб - мудариб / басқарушы (ислам бан кин гі-
нің термині, мудараба шартында сенімгерлікпен 
басқаруға мүлік немесе ақшалай қаражат берілетін 
тарап, яғни мудараба жобасының кəсіпкері немесе 
менеджері. Оны раб əл-мал жұмыстарды орын-
дау немесе басқару үшін мудараба келісімшарты 
негізінде тағайындайды

муджтахид - муджтахид (иджтихадты орындаушы 
ғалым) 

музара’а - музара’а (аграрлық секторда пайдаланыла-
тын шартқа ұқсас келісімшарт, мұнда жұмысшы 
қожайынның иелігіндегі жерді өңдеп, егін егуге 
міндеттенеді. Келісімшартта тараптардың 
қайсысы тұқым мен жабдық беретіні көрсетіледі. 
Егін түсімі банк пен кəсіпкер арасында олардың 

қосқан үлестеріне қарай бөлінеді. Егін шықпай 
қалған жағдайда жердің иесі пайда алмайды, 
ал жұмысшы босқа тер төккен болып шығады. 
Дəстүрлі шаруашылық жүйесінде үлескерлік 
жалгерлік осы шартқа ұқсайды)

мукарада (сукук аль мукарада) - мукарада (сукук əл 
мукарада) (инвеститор өзінің мүлкін өкімгерге тап-
сыратын əріпестік. Осы серіктестіктен алынатын 
пайда барлық əріптестер арасында бөлінеді, ал за-
лалды инвеститор көтереді) 

муквасах - мукуасах (есепке алу) 
мулк / мульк / милк мильк - мүлік (мағынасы бір-
біріне жақын, көп жағдайларда бірінің орнын бірі 
жиі алмастыратын атаулар (түбірі МЛК - «иеле-
ну») - шексіз билік ету, талассыз иелік ету; ал милк 
- меншіктелетін объект деген ұғымды білдіреді. 
Меншік - мұра, сыйлық, сатып алу арқылы, қолмен 
жасау немесе жаулап алу жолымен құралады) 

мурабаха - мурабаһа (сауда операцияларын исламдық 
қаржыландыру əдісі, сатып алу жəне қайта 
сату шарты, белгіленген пайдамен қайта сату; 
мушараканың бір түрі - тауарларды өзіндік құнына 
уағдаласылған үстеме бағаға сату) 

мурабаха ли аль-’амер би аш-шира - му ра ба һа ли 
əл-’амер би аш-шира (борышқорлық мін дет темені 
жасауы немесе жасамауы мүмкін белгілі пайда-
мен сату; тапсырыскерден сатып алуға арналған 
мурабаһаһ) 

мурабаха сукук - мурабаһа сукук (қысқа мерзімді 
жəне ұзақ мерзімді қаржыландыру үшін мурабаһа-
сату негізінде шығарылатын сертификат) 

мусавама - мусауама (уағдаластық бойынша сату; 
ислам қаржы жүйесінде мурабаһа өніміне сау-
даны қаржыландыруға ұқсайды, одан өзгешелігі 
осы келісімшартты жа сас қан жағдайда сатушы 
шегетін шығынға қа ра мастан сатып алушы мен са-
тушы баға туралы уағдаласылады) 

мусакат - мусакат (екі тұлғаның - бақтың иесі мен 
бақты күтуге жалданған жұ мыс шы арасын-
да жасасылған шарт. Дəс түр лі түр де мұндай 
келісімшарттар жер те лі мі нің иесі мен телімді су-
арумен, ағаш тар ды күтумен айналысатын жұ мыс-
шы арасында жасасылады. Ке лі сім шарт егін піс кен 
уақытқа дейін созылады. Жұ мыс шы ның түсімнің 
уағдаласылған бө лі гін алуына құ қы ғы бар. Мусакат 
ауыл ша руа шы лы ғы жобаларына арналған мушарака 
ке лі сім шар ты на ұқсас) 

«мусулманофобия» - «мұсылмандықтан үркушілік»
мусульманские налоги - мұсылман са лық та ры 

(мұсылман мемлекеттерінің халқынан алынатын 
түрлі төлемдер мен алым-салықтар)

мусульманское право - мұсылман құқығы (мұсылман 
елдеріндегі құқықтық нормалар жиынтығы) 
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мутавалли - мутауалли (уақфқа (уа қып қа) бе ріл ген 
мүлікті басқару үшін та ға йын да ла тын тұлға)

мушарака - мушарака (серіктес, əріптестік: 
1. исламның коммерциялық қызметті рет те уі нің 
негізгі қағидаттарының бірі; ислам банкингінде 
банк пен клиенттің өнімді бір ле сіп қаржыландыруы, 
яғни банк пен кə сіп кер дің бірлескен жобасы; 
2. бірлескен үлес кер лік кəсіпорын, онда инвесторлар 
бірлесіп қаржы салады жəне алынған табысты не-
месе залалды өзара бөліседі)

мушарака мутанаквиса - мушарака мута на куиса 
(бастапқы инвестициялық ке зең аяқ тал ған нан 
кейін капиталды жет кі зу ші лер үшін өзінің үлестік 
қатысуын қысқарту мүм кін дік беретін серіктес 
(əріптестік) нысаны) 

мушарака сукук - мушарака сукук (мушарака 
келісімшартына негізделген келісімшарт жəне муда-
раба сукукке өте жақын. Басты бір айырмашылығы 
мұнда жазылушылар тобы серіктес делдал болып 
табылады) 

Н

национальная исламская финансовая инфраструк-
тура - ұлттық ислам қаржы инфрақұрылымы

неисламские финансовые институты - бейисламдық 
қаржы институттары

неисламский банк - бейисламдық банк
нефинансовые предприятия - бейқаржылық 
кəсіпорындар

нисаб  - нисаб (1. ең төмен қолайлы тұрмыс деңгейі; 
2. зекет салынуға тиіс меншіктің ең аз мөлшері)

нормы шариата - шариғат жосындары / ша ри ғат 
нормалары (жалпы алғанда шари ғат тың барлық 
қағидатын сақтау. Шариғат жосындары исламға 
сəйкес өкімге, ты йым ға, ақыл-кеңеске жəне 
қағидаттарға жатады жəне иман келтірушілерді 
фəни (жал ған) дүниеде нұсқау алу жəне бақи (мəң-
гі) дүниеде құтқарылу үшін хақ жолымен жү ру ге 
үндейді. Шариғат заңы бойынша бел гі лі тауарлар-
мен: темекі, ішімдік, қару-жа рақ пен, сондай-ақ 
долықнастың (пор но гра фия ның) таралуымен, құмар 
ойынның дамуымен, т.б. байланысты сауда опера-
цияларын қаржыландыруға тыйым салынады) 

норма шариата и мусульманского права - шариғат 
жəне мұсылман құқығы нормасы

О

организации, осуществляющие управление  фон-
дами хадж, авкаф, закят и расходами - садака 
- хажы, аукаф, зекет қорларын жəне шығыстарды - 
садақаны басқаруды жүзеге асырушы ұйымдар  

Организация по бухгалтерскому учету и аудиту для 
исламских финансовых учреждений (AAOIFI) 
- Ислам қаржы мекемелері үшін бух галтерлік есеп 
жəне аудит жөніндегі ұйым

Организация по учету и аудиту операций исламских 
финансовых институтов - Ислам қаржы институт-
тары операцияларының есебі мен аудиті жөніндегі 
ұйым (Accounting and Auditing Organization for 
Islamic Financial Institutions, AAOIFI) 

открытие исламских “окон” в традиционных бан-
ках - дəстүрлі банктерде ислам “терезелерін” ашу 

П

параллельные истисна’ - қатарлас истисна’ 
(қатарласа жұмыс жасайтын екі истисна’ 
келісімшарты) 

параллельный салам - қатарлас сəлем (қатарласа 
жұмыс жасайтын екі сəлем келісімшарты) 

полнофункциональные исламские банки - толық 
атқарымды банктері 

предварительная проверка ценных бумаг на пред-
мет соответствия нормам исламского финансиро-
вания - бағалы қағаздарды ислам қаржыландыруы 
нормаларына сай келуі жөнінен алдын ала тексеру

прибыль - пайда (ислам қаржы жүйесінде: капитал 
құнының көбеюі) 

привлечение исламских инвесторов - ислам инве-
сторларын тарту

принципы исламских экономических отношений - 
ислам экономикалық қатынастарының қағидаттары

принципы исламского финансирования - ислам 
қаржыландыруы қағидаты

пруденциальные нормативы и стандарты фи-
нотчетности для ИФИ - ИҚИ үшін қаржы есеп-
қисабының пруденциялық нормативтері мен стан-
дарттары

прямое инвестирование - тікелей инвестициялау 
(ислам қаржы жүйесінде: банк жекеше компани-
яларды қаржыландыруға айырбас ретінде оның 
жобаға салған қаржысының шамасына қарай ди-
ректорлар кеңесінен орындардың бір бөлігін алуы 
жəне компанияның жұмысын басқару кезінде да-
уыс құқығын алуы мүмкін. Инвестиция өнеркəсіп, 
құрылыс, медицина, білім беру сияқты түрлі 
салаларға салынады. Алайда банктер құмар ойын, 
т.б. сияқты исламның доктриналарына қайшы 
келетін жобаларды инвестициялай алмайды)

Р

рабб аль-мал / раббул-мал - рабб əл-мал (син. са-
хиб əл-мал) / раббул-мал (ислам қаржы жүйесінде 
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өзінің мүлкін немесе ақшалай қаражатын мудараба 
шартына орай мударибке сенімгерлікпен басқаруға 
беретін тұлға, инвестор) 

рас аль-мал - рас əл-мал (бастапқыда: сау да ға жəне 
өндіріске салынған кез келген қа ра жат; жылжы-
майтын мүліктің иесі; атап айтқанда мудараба 
келісімшарты шең бе рін де капитал беруші тұлға. 
Рас ал-мал сондай-ақ пайданы (рибх) қамтитын 
белгіленген сату бағасынан өзгеше түрде тауардың 
өзіндік құны дегенді де білдірді. Қазіргі кезде оның 
капитал деген бір ғана мəні бар) 

рахн - рахн (борышқордың борышты төлеу жө нін-
де гі міндеттемесін орындауын қам та ма сыз ету 
мақсаты нда мүлікті (жылжитын жəне жылжы-
майтын мүлікті) кепілге салуы) 

ре-такафул / перестрахование - ре-такафул / қайта 
сақтандыру (ислам сақтандыру жү  йе сін де: 
исламдық қайта сақтандыру қыз мет те рін көрсету; 
дəстүрлі коммерциялық қайта сақтандыруға ұқсас)

региональный центр по исламскому финансиро-
ванию - ислам қаржыландыруы жөніндегі өңірлік 
орталық

рейтинговая оценка исламских ценных бумаг - ис-
лам бағалы қағаздарын рейтингілік бағалау

риба - риба (араб. өсім, өсімқорлық - ислам қаржы 
жүйесінде пайыз немесе əді лет сіз пайда; қарыздың 
мерзімі мен шамасына тə уел ді жəне инвестицияның 
та быс ты лы ғы на тəуелсіз күні бұрын айқындалатын 
мөл шер ле ме. Белгілі бір тауарлардың заңсыз өсімі 
немесе тауардан оның шын бағасына  сай келмейтін 
баға белгілеу арқылы пайда алу) 

риба аль-бай - риба əл-бай (саудаға қатысты 
өсімқорлық)

риба аль-каруд - риба əл-қаруд (несие өсім қор лы ғы. 
Уақыттың өтуінен несие па йы зы ның өсуі, басқаша 
айтқанда пайызды қарыз)

риба аль коран - риба əл-құран (Құранда ай тыл ған, 
қазіргі кезде несие бойынша тө ле не тін пайыз, өсім 
түрінде белгілі риба)

риба аль-фадль - риба əл-фадл (ислам бан кин гін де: 
түрлі сападағы бірдей тауарды үс те ме бағамен ай-
ырбастау)

риба ан-наси’а - риба əн-наси’а (ислам банкингінде 
пайыз кепілдігімен борышқа ақша беру)

рукба - рукба (екі тұлға арасында жасасылған шарт, 
бұл шарт бойынша бір тарап екінші тарапқа 
мəмілеге қатысушылардың бірі қай тыс болғаннан 
кейін оның мүлікке құ қы ғы, меншікке құқығы артын-
да тірі қалған тұлғаға көшеді)

рынок исламских финансов - ислам қаржысы нарығы 
рынок сукук - сукук нарығы

С

садака - садақа  (ислам діні бойынша қа йы рым ды-
лық мақсатында мұқтаж адамдарға берілетін 
ақшалай не заттай көмек, рухани ізгілік көрсету, 
яғни түрлі қайырымдылық мақ сат тар ға (ең ал-
дымен мұқтаждарға кө мек ке) арнап ерікті түрде 
берілетін қа йыр мал дық, яғни ерікті қайырмалдық 
жарна)

сакк - сакк (ақша ағынын туғызушы ак тив тер де гі 
үлес болып табылатын сертификат) 

салям / ас-салям - сəлəм / əс-сəлем (аграрлық негізінен 
сектордағы алғытөлемдік қар жы лан ды ру, ауыл 
шаруашылығын қар жы лан ды ру кезінде пайдаланы-
латын тауарларды ұзартылған мерзімде кейіннен 
жеткізетін болып сатып алуға жасасылатын 
шарт, ауыл шаруашылығын қаржыландыру кезінде 
пайдаланылады) 

санадат - санадат (ислам облигациясы)
санадат аль-даян - санадат əл-дайан (берешек туралы 
сертификаттар)

сарф - сарып (валюталарды айырбастау)
сахм - сахм (бірыңғай акция, жалғыз акция)
сделка - мəміле (ислам қаржы жүйесінде: бірдеңені 
сатып алу, сату жəне сыйақы (thaman), төлемақы 
алу) 

система хавала - хауала жүйесі
скрининг - скрининг (ағыл. сейілту, шашыра-
ту: медицинада, биохимияда, сондай-ақ бизне-
сте қолданылатын арнаулы тексеру, зерттеу 
əдістерінің жалпы атауы) 

скрининг по принципам исламского финансирова-
ния - исламдық қаржыландыру жөніндегі скрининг

Совет по исламским финансовым услугам (IFSB) - 
Ислам қаржы қызметтерін көрсету жөніндегі кеңес 

Совет по принципам исламского финансирова-
ния (СПИФ) - Ислам қаржыландыруы қағидаттары 
жөніндегі кеңес

соответствие - сəйкестік / сəйкес келу (ислам 
құқығында: белгілі бір стандартқа сай ке ле тін жəне 
кейіннен олжа, пайда немесе басқа бір нəрсені талап 
ететін мəртебеге тиесілілік) 

соответствие законам шариата - шариғат заңдарына 
сай келу

специализированный исламский банк - 
мамандандырылған ислам банктері

спрос на исламские депозиты - ислам депозиттеріне 
сұраныс

стандартизация исламских банковских продуктов - 
ислам банктері өнімдерінің стандартталуы

стандарты - стандарттар (ислам экономикасында: 
əдетте, белгілі бір саладағы мамандар ұзаққа 
созылған пікірсайыстардан кейін жасаған ережелер)
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суверенный сукук - егеменді сукук
сукук - сукук / сакк  (көпше түрі) (белгілі бір 
активтердің бөлінбейтін акциялары болып та-
былатын инвестициялық сертификаттар. Ислам 
бағалы қағаздары, көбінесе «ислам бондылары» 
деп аталады. Сукук облигацияның исла мдық ба-
ламы болып табылады. Ислам облигацияларының 
қағидаты бойынша Сукук ұстаушы эмитент 
пайдасының (немесе залалының) бір бөлігіне құқылы 
болады. Ислам бағалы қағаздар бойынша табысқа 
кепілдік берілмейді. Сукуктің негізіне қандай шарт 
алынғанына қарай оның: иджара-сукук, истисна-су-
кук, мурабаха-сукук, мушарака-сукук, мудараба-су-
кук сияқты алуан түрлері бар) 

сунна - сунна (Мұхаммед пайғамбардың айт қан 
өсиеттері, жасаған амалдары. Сун на да ғы жекеле-
ген тарихтар хадистер деп аталады)  

 
Т

тaвлиях - таулиаһ - (уағдаластық бойынша келісілген 
бағамен сату) 

тaдaвул - тaдaуул (мутаджараһ ретінде мəлім сауда 
немесе айырбас)  

та’ауун - та’ауун (өзара көмек, ын ты мақ тас тық; 
ислам сақтандыруы қа ғи дат та ры ның бірі. Ислам 
сақтандыруының тұ жы рым да ма сы өзара көмекке, 
ынтымаққа, жа уап кер ші лік ке жəне қолайсыз жағ-
дай да ор тақ қаражат есебінен бір-біріне кө мек-
те се тін адамдардың арасындағы ба уыр мал дық қа 
негізделген. Сақтандыру өте мі сақтанушылардың 
(қорды мен шік те ну ші лер дің) қайырмалдығы есебінен 
құрылған қор дан төленетіндіктен, жауапкершілік 
пен залал қорға барлық қатысушылардың арасында 
бөлінеді) 

табарм - табарм (қайырмалдық, мейірімділік) 
табарру’ - табарру’ (араб. тарту, қа йыр мал дық дегенді 
білдіреді: ислам сақ тан ды руы ның аса маңызды 
қағидаттарының бірі; ерікті қайырмалдық туралы 
шарт; исламда мəмілеге қатысушы тараптардың 
екі жақ ты келісімі бойынша өтеусіз қа ра жат бе руі, 
сыйға тарту шартының түрі. Ислам сақ тан ды ру 
қорына қа ты су шы лар дың бəрі ерік ті қайырмалдық 
ре тін де сыйлықақы тө лей ді. Такафул қоры қа ты су-
шы лар дың ерік ті қайырмалдығы есе бі нен жа сақ та-
ла тын дық тан, меншік құ қы ғы сақ тан ды ру компани-
ясына емес, сақ та ну шы лар ға тиесілі) 

таварук - тауарук (“кері мурабаһа” деп аталатын 
келісімшарт. Мұны пайдалануда іс жүзінде несие 
беру жүзеге асырылады. Ай та лық, банк клиенті 
белгілі бір соманы қарызға алғысы келсе, банк осы 
со ма ға тауар сатып алады, сонан соң оны тұ ты-
ну шы ға көрсетілген қызмет үшін үстеме ба ға мен 

сатады, мұның өзі несие бойынша па йыз рөлін 
атқарады. Шартта клиенттің ақ ша лай соманы 
қалай (бөліктеп немесе бір сəт те) жəне қандай 
мерзімде төлейтіні уағ да ла сы ла ды. Бұл өнім не-
сие карточкаларымен жасалатын операцияларда 
жəне жекеше тұлғаларға несие беруде кеңінен 
қолданылады)

такафул - такафул (араб. өзара кепілдік беру - ислам 
сақтандыруы. Өзара ынтымақ пен өзара көмек (та-
ауун) жəне ерікті жарналар (табарру) қағидатына 
негізделген жүйе, оның шеңберінде шартқа 
қатысушылар зиян шеккен жағдайда шариғат нор-
малары мен ислам құқығы қағидаттары негізінде 
бі рін-бірін қолдайды, яғни қатерлерді топқа қа ты-
су шы лар арасынла ұжымдық жəне ерік ті түр де 
бөлісу. Қорда тапшылық бол ған жағдайда қа ты-
су шы лар оны өтеу жө нін де гі ынтымақты жауап-
кер ші лік ті мен шік ті (қосымша) қаражат есебінен 
көтереді) 

такафул компания - такафул компания 
такафул оператор - такафул оператор
такхаруж -  такһаруж (біреудің үлесін басқа біреуге 
сату жолымен əріптестіктен (серіктестен) шығу) 

таназул - таназул (шарттағы басқа біреудің пайда-
сына белгілі бір талаптардан бас тартуға болатын 
акт) 

товарный мурабаха - тауар мурабаһасы (му ра ба һа 
мəмілесі, мұнда металл сияқты та уар лар негізгі ак-
тивтер ретінде қол да ны ла ды) 

У

уадиа - уадиа (сенімгерлікпен сақтау немесе депозит)
убытки  - залал (ислам қаржы-банкинг жүйесінде: ка-
питал құнының азаюы) 

уджрах - уджраһ (комиссия, алым)
уикала / уакала - уикала / уакала (ислам қар жы 
жүйесіндегі шарт түрі, дəстүрлі қар жы жүйесінде 
өкілдікке ұқсас. Мұнда бір тарап - уəкіл (агент) 
сенімгер тұлға ре тін де екінші тараптың мүддесін 
білдіреді)

укуд аль-табарру - укуд əт-табарру (бір та рап тың 
екінші тарапқа сыйақы алмай қан дай да болсын 
игілік беруі жөніндегі мəміле санаты)

управление рисками, прозрачностью и разглашени-
ем информации - тəуекелді, ақ па рат тың ашықтығы 
мен жариялануын қадағалау 

управляемые счета - басқарылатын шоттар (ислам 
қаржы-банкинг жүйесінде: иегердің шотынан са-
тып алуға жəне сатуға алдын ала рұқсат алған 
үшінші тарап басқаратын инвестициялық шот) 

‘урбун - ‘урбун (сатып алушы шарт күшіне енгеннен 
кейін сатушыға төлейтін алғашқы жарна)
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‘урф - ғұрып (қоғамдастықтың əдет-ғұрпы) 
условия по текущим счетам исламских банков - ис-
лам банктерінің ағымдағы шоттар бойынша шарт тары

услуги исламского перестрахования (ре-та ка фул) - 
исламдық қайта сақтандыру қыз мет те рін көрсету (ре-
такафул) (ислам қар жы лан ды ру қағидаты бойынша 
басқару ме ке ме ле рі)

услуги исламского страхования (такафул) - ис-
лам дық сақтандыру (такафул) қызметтерін көр се ту 
(сыртқы кредиттік бағалау мекемелері)

участники вакфа - уақыпқа қатысушы (құ рыл тай шы, 
қаражат алушы жəне бас қа ру шы) 

учреждения управления по принципам исламского 
финансирования - ислам қар жы лан ды ру қағидаты 
бойынша басқару мекемелері 

учреждения, управляющие хадж фондами, авкаф, 
зака, расходами и наследованием - қажы қорларын, 
аукафты, заканы, шығысты жəне мұралануды 
басқарушы мекемелер

ушр / ашур / ашар - үшір / ашур / ашар ((араб. оннан 
бір бөлік - орта ғасырларда мұсылман елдерінде 
онның бір бөлігіндей мөлшерде алын ған заттай, 
кейде ақшалай салық, жыл сайын егіншіліктен, мал 
шаруашылығынан, балық аулаудан, кəсіпшіліктерден 
алынған. Табыс салығы қағидатының таралуына 
байланысты барлық жерлерде дерлік алып та-
сталды, алайда Сауд Арабиясы сияқты бірқатар 
мұсылман елдерінде қазірге дейін сақталып қалған) 

Ф
 
фатва - фəтуа / бəтуа (ислам құқығында діни-
құқықтық сипаттағы қайсыбір өзекті си пат та-
ғы мəселені түсіндіру, сондай-ақ діни сипаттағы 
мəселеге жауап, оны білікті адам (мүфтий) береді)

ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы 
с отмыванием денег - The OECD’s Financial Action 
Task Force (FATF) - ФАТФ (Ақшаның жылыстау-
ына қарсы күрестің қар жы лық шараларын əзірлеу 
жөніндегі топ)

фикһ - фикх (ислам заң ілімі; мұсылмандық тəр тіп 
пен құқық туралы шариғат ілімі, яғни діни жол-
жоралғылар мен қатар сауда-саттық шарттарын, 
мүлік бөлісу мен ие ле ну ді, мұ ра гер лік ті, айып төлеу 
түр  ле рін, уа қып тар ды, мұсылман жəне мұ сыл-
ман емес мемлекеттер арасындағы қа ты нас тар-
ды қамтитын құқықтық құ жат тар жиынтығы. 
Қазіргі таңда фикх төрт мазһаб (діни-құқықтық 
төрт мектеп) шең бе рін де таралған, олар: Ханафи 
мах һа бы, Малики мазһабы, Шафии мазһабы жəне 
Хан ба ли мазһабы) 

фикх аль-муамалах - фикх əл-муамалах (ислами 
коммерциялық құқық; мəміле туралы ислам құқығы) 

финансовые инструменты, используемые исламски-
ми банками - ислам банктері пайдаланатын қаржы 
құралдары

финансовые инструменты, используемые ислам-
скими финансовыми институтами - ислам қаржы 
институттары пайдаланатын қаржы құралдары

фитр - пітір (ислам дініндегілер жан аман ды ғы на 
шүкіршілік ретінде беретін садақа. Пі тір ді рамазан 
айында, айт намазына дейін мұқ таж адамдарға 
береді. Пітір екі кг бидай мөлшерінде ақшалай неме-
се заттай белгіленеді)

фонды закята - зекет қоры 
фудаха - фудаһа (шариғат ғалымдары)

Х

хавала - хауала (табыстау; ислам қар жы сын да: не-
сиеге құқықты біреуге табыстау; борышты аудару; 
бір тұлға борышқордың несиегер алдындағы боры-
шын төлеу жө нін де гі міндеттемесін өзінің мойнына 
алатын шарт; брокерлер арасында талаптар мен 
міндеттемелерді өзара есепке алуға негізделген бей-
ресми қаржы-есеп айырысу жүйесі. Бұл сөз араб 
тіліндегі «алғыс» деген мағынаны білдіреді, негізінен 
Орта Шығыс, Африка, Азия елдерінде қолданылады)  

хаваладар - хауаладар (хауала қызметтерін көрсетуші 
делдалдар) 

хаваладас - хауаладас (əдетте, өз қызметін зергерлік 
бұйымдар дүңгіршегін, дəмхана ұстаушы, көшеде 
гүл, көкөніс, жеміс-жидек сатушы, т.б. түрінде 
ресми бүркемелеуші жасырын брокер, делдал, 
сондай-ақ өз қыз ме тін ресми бүркемелейтін брокер, 
делдал)

хадис - хадис (Сунна жазбалары)
халяль / халал - һалал / адал (қолдануға болатын, 
рұқсат етілген жəне заңды; рұқсат етілген амал-
дар, тағамдар)

ханафи - ханафи (ғалым Əбу Ханифаның құр ме ті-
не аталған құқық мектебінің ерек ше лік те рі, төрт 
мазһабтың бірі) 

ханбали - ханбали (ғалым Ахмед Ибн Хан бал дың 
құрметіне аталған құқық мектебінің ерекшеліктері, 
төрт мазһабтың бірі)

харадж - харадж (араб. салық - бірқатар ислам 
мемлекеттерінде белгіленген жер са лы ғы. Бас-
тап қы да хараджды тек бөтен діндегілер тө ле-
ді, ал мұсылмандардан тек Харадждың оннан бір 
бөлігі - үшір ғана алынды. Кейінірек жарадж Ислам 
дүниесінде міндетті салыққа айналды)

харам - һарам / арам (қолдануға болмайтын, тыйым 
салынған немесе рұқсат етілмеген; тыйым салынған 
амалдар, тағамдар. Һарам санатына жататын 
тыйым салынған нəрселердің бəрі исламдық бастау 
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көздерге - Құран мен Сүннетке (хазіреті Пайғамбар 
Мұхаммедтің айтқандары мен амалдарына) не гіз-
дел ген. Ислам қаржы жүйесінде өсімқорлыққа, па-
йыз ға, жалдаптыққа, т.б. һарам ретінде тыйым 
салынған)

хиба - хиба (ислам құқығында: ерікті сыйлық, қайсы 
бір затты басқа біреудің меншігіне өтеусіз беру, 
яғни сыйға тарту шарты. Оның шарты иджаб 
(затты сыйлыққа беру туралы өтініш) жəне қабыл 
(сый лық ты қабылдау туралы өтініш) болып табы-
лады) 

хивалах - хиуалаһ (борышты аудару ) 
хийал - хийал (мұсылман дінінің негіздерін бұзбай, 
шариғат салған кейбір тыйымдарды «орағытып» 
өтуге мүмкіндік беретін құқықтық əдіс немесе заңи 
тəсілдер жүйесі) 

хукм - хүкім (Құрандағы немесе Мұхаммед пай ғам бар-
дың салт-дəстүрлеріндегі (өне ге сін де гі) ережелер, 
яки иджтихад негізінде айқындауға болатын ере-
желер) 

хумс / хумус - хумс / хумус (олжаның кез келген тү рі-
нен бестен бір бөлігі мөлшерінде төленетін салық) 

Ц

Центр по арбитражным разбирательствам и уре-
гулированию споров между исламскими финан-
совыми учреждениями (ARCIFI) - Ислам қаржы 
мекемелері арасындағы дауларды төрелік талқылау 
жəне реттеу жөніндегі орталық 

Центр подготовки специалистов по исламским фи-
нансам - Ислам қаржысы бойынша мамандар даяр-
лау орталығы

Центры по исламскому финансированию - ислам 
қаржыландыруы жөніндегі орталықтар

Ш

шари’а / шари’ат - шари’ат / шариғат (Құ ді рет-
ті Тəңірі көрсетіп берген киелі құ қық тар, ислам 
құқығының ережелері, қа ғи дат та ры жəне алуан 
сырлы қырлары. Құран өкім де рінен жəне хадистерде 
тиянақ тал ған заңи үлгі-өнегелерінен құрастырылған 
заңдар жинағы, яғни исламның құқықтық, 
ахлақтық-əдептік жəне діни жосындардың 
(нормалардың) жиынтығы: : Алла та ға ла ның 
бұйырғандары мен тыйымдарына не гіз дел ген ислам 
құқығы, ол қасиетті Құран кəрім мен сүннетте 
(хазіреті Пайғамбар Мұхаммедтің айтқандары мен 
амалдары) көрсетілген) 

Шариатский наблюдательный совет - Ша ри ғат тық 
байқаушы кеңес

шафи’и - шафи’и  (төрт мазһабтың бірі, ға лым 
Шафихтың құрметіне аталған  арнаулы құқық 
мектебінің ерекшеліктері) 

ширках / шарика - ширкаһ / шарика (қоғам немесе 
серіктестік)

ширках аль-акд - ширкаһ əл-акд (бірлескен кəсіпорын)
ширках аль-милк - ширкаһ əл-милк (бір лес кен иелік, 
бірлесіп иелену) 

Ю

юридические компании, предоставляю щие консал-
тинг по ИФ - ИҚ (ислам қар жы лан ды руы) бойынша 
кеңес беретін заң компа ниялары 
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БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ШОТТАРЫНЫҢ ҮЛГІ ЖОСПАРЫ

Типовой план счетов бухгалтерского учета - Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жос пары - белгілі 
бір саланың барлық кəсіпорындары қолданатын шоттардың жоспары. Б.е.ү.ж-н қолдану бухгалтерлік есептің 
біртұтастығын қамтамасыз ету, жиынтық теңгерім мен есептіліктің жасалуын жеңілдету үшін қажет. Қазақстанның 
Б.е.ү.ж. қаржылық есептілік элементтерін топтастырып, ағымдағы құндық тұлғада көрсетуге арналған. Үлгілік жо-
спарда бухгалтерлік есеп шоттары нөмірлерінің төрт саны бар. Нөмірдің бірінші саны бөлімдерге тиістілігін, екіншісі 
кіші бөлімдерге тиістілігін, үшіншісі жинақтамалы (синтетикалық) шоттардың топтарына тиістілігін көрсетеді, 
төртінші санды ұйым дербес анықтайды. Операциялар мен оқиғалардың талдамалы (аналитикалық) есебін жүргізу 
тəртібін дара кəсіпкер немесе заңды тұлғаның лауазымды адамдары Қазақстан Республикасының заңнамалық 
актілеріне жəне құрылтайшылық құжаттарға сəйкес өздерінің қажеттіліктерін негізге ала отырып белгілейді. Үлгілік 
жоспар мынадай бөлімдерді қамтиды: 1-бөлім - “Қысқа мерзімді активтер” (“Краткосрочные активы”); 2-бөлім - 
“Ұзақ мерзімді активтер” (“Долгосрочные аетивы”); 3-бөлім - “Қысқа мерзімді міндеттемелер” (“Краткосроч-
ные обязательства”); 4-бөлім - “Ұзақ мерзімді міндеттемелер” (“Долгосрочные обязательства”); 5-бөлім - “Ка-
питал жəне сақтық қорлар” (“Капитал и резервы”); 6-бө лім - “Кірістер” (“Доходы”); 7-бөлім - “Шығыстар” 
(“Расходы”); 8-бөлім - “Өндірістік есеп шоттары” (“Счета производственного учета”). 

 
РАЗДЕЛЫ И ПОДРАЗДЕЛЫ ТИПОВОГО ПЛАНА 

СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКИХ СЧЕТОВ
БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ШОТТАРЫ ҮЛГІЛІК 

ЖОСПАРЫНЫҢ БӨЛІМДЕРІ МЕН КІШІ БӨЛІМДЕРІ 
Номера 
подраз-
делов 

Подразделы Кіші 
бөлімдердің 
нөмірлері

Кіші бөлімдер

1 раздел. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ - 2-бөлім. ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ АКТИВТЕР 
(ұйымның қысқа мерзімді активтер ретінде жіктелетін активтерін есепке алуға арналған)
1000 Денежные средства - 1000 Ақша қаражаты (ақша қаражатын есепке алуға арналған)
Группы счетов подраздела 

“Денежные средства”
“Ақша қаражаты” 

кіші бөлімі шоттарының топтары
1010 Денежные средства в кассе 1010 Кассадағы ақша қаражаты
1020 Денежные средства в пути 1020 Жолдағы ақша қаражаты
1030 Денежные средства на текущих банковских счетах 1030 Ағымдағы банкілік шоттардағы ақша қаражаты
1040 Денежные средства на карт-счетах 1040 Карт-шоттардағы ақша қаражаты
1050 Денежные средства на сберегательных счетах 1050 Жинақ шоттарындағы ақша қаражаты
1060 Прочие денежные средства 1060 Өзге де ақша қаражаты

1100 Краткосрочные финансовые инвестиции - 1100 Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары 
(қысқа мерзімді қаржы инвестицияларын есепке алуға арналған)

Группы счетов подраздела 
“Краткосрочные финансовые инвестиции”

“Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары” 
кіші бөлім шоттарының топтары

1110 Краткосрочные предоставленные займы 1110 Қысқа мерзімді ұсынылған қарыздар
1120 Краткосрочные финансовые активы, предназна-

ченные для торговли
1120 Саудаға арналған қысқа мерзімді қаржы активтері

1130 Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до по-
гашения

1130 Өтеуге дейін ұсталынатын қысқа мерзімді инве-
стициялар

1140 Краткосрочные финансовые инвестиции, имею-
щиеся в наличии для продажи

1140 Сату үшін қолда бар қысқа мерзімді қаржы инве-
стициялары

1150 Прочие краткосрочные финансовые инвестиции 1150 Өзге де қысқа мерзімді қаржы инвестициялары

1200 Краткосрочная дебиторская задолженность - 1200 Қысқа мерзімді дебиторлық берешек
(қысқа мерзімді дебиторлық берешекті есепке алуға арналған)

Группы счетов подраздела 
“Краткосрочная дебиторская задолженность”

“Қысқа мерзімді дебиторлық берешек”
кіші бөлімі шоттарының топтары

1210 Краткосрочная дебиторская задолженность поку-
пателей и заказчиков

1210 Сатып алушылар мен тапсырыскерлердің қысқа 
мерзімді дебиторлық берешегі
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1220 Краткосрочная дебиторская задол-женность до-
черних организаций

1220 Еншілес ұйымдардың қысқа мерзімді дебиторлық 
берешегі

1230 Краткосрочная дебиторская задолженность ассо-
циированных и совместных организаций

1230 Қауымдастырылған жəне бірлескен ұйымдардың 
қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

1240 Краткосрочная дебиторская задолженность филиа-
лов и структурных подразделений

1240 Филиалдар мен құрылымдық бөлімшелердің 
қысқа мерзімді дебиторлық берешегі

1250 Краткосрочная дебиторская задолженность работ-
ников

1250 Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық 
берешегі

1260 Краткосрочная дебиторская задолженность по 
аренде

1260 Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық бе-
решек

1270 Краткосрочные вознаграждения к получению 1270 Алуға жататын қысқа мерзімді сыйақылар
1280 Прочая краткосрочная дебиторская задолженность 1280 Өзге де қысқа мерзімді дебиторлық берешек
1290 Резерв по сомнительным требованиям 1290 Күмəнді талаптар бойынша сақтық қор 

1300 Запасы - 1300 Қорлар 
(қарапайым қызмет барысында сатуға арналған немесе сату үшін өндіру үдерісінде немесе өндірістік үдерісте 
немесе қызметтер ұсыну кезінде пайдалануға арналған шикізат немесе материалдар нысанындағы активтерді 

есепке алуға арналған)
Группы счетов подраздела

“Запасы”
“Қорлар” 

кіші бөлімінің топтары 
1310 Сырье и материалы 1310 Шикізат пен материалдар
1320 Готовая продукция 1320 Дайын өнім
1330 Товары 1330 Тауарлар
1340 Незавершенное производство 1340 Аяқталмаған өндіріс
1350 Прочие запасы 1350 Өзге де қорлар
1360 Резерв по списанию запасов 1360 Қорларды есептен шығару бойынша сақтық қор

1400 Текущие налоговые активы - 1400 Ағымдағы салық активтері 
(қарапайым қызмет барысында сатуға арналған немесе сату үшін өндіру үдерісінде немесе өндірістік үдерісте 

немесе қызметтер ұсыну кезінде пайдалануға арналған шикізат немесе материалдар нысанындағы 
активтерді есепке алуға арналған)

Группы счетов подраздела
“Текущие налоговые активы”

“Ағымдағы салық активтері” 
кіші бөлімінің топтары

1410 Корпоративный подоходный налог 1410 Корпоративтік табыс салығы 
1420 Налог на добавленную стоимость 1420 Қосылған құн салығы
1430 Прочие налоги и другие обязательные платежи в 

бюджет
1430 Өзге де салықтар жəне бюджетке төленетін басқа 

да міндетті төлемдер
1500 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи - 1500 Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер 

(егер осы активтердің теңгерімдік құны кейіннен пайдалану жолымен емес, негізінен сату есебінен өтелетін болса, 
сатуға арналған активтер ретінде жіктелетін ұзақ мерзімді активтерді есепке алуға арналған)

Группы счетов подраздела “Долгосрочные активы, пред-
назначенные для продажи”

“Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер” 
кіші бөлімі шоттарының топтары

1510 Долгосрочные активы, предназначенные для про-
дажи

1510 Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер

1520 Группа на выбытие, предназначенная для продажи 1520 Сатуға арналған істен шығатын топтар

1600 Прочие краткосрочные активы - 1600 Өзге де қысқа мерзімді активтер 
(алдыңғы кіші бөлімдерде көрсетілмеген өзге де қысқа мерзімді активтерді есепке алуға арналған)

Группы счетов подраздела
“Прочие краткосрочные активы”

“Өзге де қысқа мерзімді активтер” 
кіші бөлімі шоттарының топтары

1610 Краткосрочные авансы выданные 1610 Берілген қысқа мерзімді аванстар
1620 Расходы будущих периодов 1620 Болашақ кезеңдердің шығыстары
1630 Прочие краткосрочные активы 1630 Өзге де қысқа мерзімді активтер
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2 раздел. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ - 2-бөлім. ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ АКТИВТЕР 
(ұйымның ұзақ мерзімді активтер ретінде топтастырылатын активтерін есепке алуға арналған)
2000 Долгосрочные финансовые инвестиции - 2000 Ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар

(үлестік қатысу əдісімен есепке алынатын инвестициялар мен ұзақ мерзімді дебиторлық берешекті қоспағанда, 
ұзақ мерзімді активтерді есепке алуға арналған)

Группы счетов подраздела
“Долгосрочные финансовые инвестиции”

“Ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар” 
кіші бөлімі шоттарының топтары

2010 Долгосрочные предоставленные займы 2010 Берілген ұзақ мерзімді қарыздар
2020 Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до по-

гашения
2020 Өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді инвестиция-

лар
2030 Долгосрочные финансовые инвестиции, имею-

щие ся в наличие для продажи
2030 Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық ин-

вестициялар
2040 Прочие долгосрочные финансовые инвестиции 2040 Өзге де ұзақ мерзімді қаржылық активтер

2100 Долгосрочная дебиторская задолженность 2100 Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек
(ұзақ мерзімді дебиторлық берешекті есепке алуға арналған)

Группы счетов  подраздела
“Долгосрочная дебиторская задолженность”

“Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек” 
кіші бөлімі шоттарының топтары

2110 Долгосрочная задолженность покупателей и за-
казчиков

2110 Сатып алушылар мен тапсырыскер дер дің ұзақ 
мерзімді берешегі

2120 Долгосрочная дебиторская задолженность дочер-
них организаций

2120 Еншілес ұйымдардың ұзақ мерзімді дебиторлық 
берешегі

2130 Долгосрочная дебиторская задолженность ассоци-
ированных и совместных организаций

2130 Қауымдастырылған жəне бірлескен ұйымдардың 
ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі

2140 Долгосрочная дебиторская задолженность филиа-
лов и структурных подразделений

2140 Филиалдар мен құрылымдық бөлімшелердің ұзақ 
мерзімді дебиторлық берешегі

2150 Долгосрочная дебиторская задолженность работ-
ников

2150 Қызметкерлердің ұзақ мерзімді дебиторлық 
берешегі

2160 Долгосрочная дебиторская задолженность по 
аренде

2160 Жалдау бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық бере-
шек

2170 Долгосрочные вознаграждения к получению 2170 Алуға жататын ұзақ мерзімді сыйақылар
2180 Прочая долгосрочная дебиторская задолженность 2180 Өзге де ұзақ мерзімді дебиторлық берешек
2200 Инвестиции, учитываемые методом долевого участия - 2200 Үлестік қатысу əдісімен есепке алынатын инвестици-

ялар (үлестік қатысу əдісімен есепке алынатын инвестицияларды есепке алуға арналған)
Группа счетов подраздела

“Инвестиции, учитываемые методом долевого участия”
“Жылжымайтын мүлікке салынған 

инвестициялар” кіші бөлімі шоттарының тобы
2210 Инвестиции, учитываемые методом долевого 

учас тия
2210 Үлестік қатысу əдісімен есепке алынатын инвес-

тициялар

2300 Инвестиции в недвижимость - 2300 Жылжымайтын мүлікке салынған инвестициялар 
(жылжымайтын мүлікке салынатын инвестицияларды есепке алуға арналған)

Группы счетов подраздела
“Инвестиции в недвижимость”

“Жылжымайтын мүлікке салынған инвестициялар”
кіші бөлімі шоттарының топтары

2310 Инвестиции в недвижимость 2310 Жылжымайтын мүлікке салынған инвестициялар
2320 Амортизация инвестиций в недвижимость 2320 Жылжымайтын мүлікке салынған 

инвестициялардың тозымпұлы
2330 Убыток от обесценения инвестиций в недвижи-

мость
2330 Жылжымайтын мүлікке салынған инвес ти ция лар-

дың құнсыздануынан келтірілген шығын
2400 Основные средства - 2400 Негізгі құралдар 

(негізгі құралдарды есепке алуға арналған)
Группы счетов подраздела

“Основные средства”
“Негізгі құралдар” 

кіші бөлімі шоттарының топтары
2410 Основные средства 2410 Негізгі құралдар
2420 Амортизация основных средств 2420 Негізгі құралдардың тозымпұлы
2430 Убыток от обесценения основных средств 2430 Негізгі құралдардың құнсыздануынан келтірілген 

шығындар
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2500 Биологические активы - 2500 Биологиялық активтер 
(ауыл шаруашылығы қызметімен байланысты биологиялық активтерді есепке алуға арналған)
Группы счетов подраздела
“Биологические активы”

“Биологиялық активтер”
 кіші бөлімі шоттары топтары

2510 Растения 2510 Өсімдіктер
2520 Животные 2520 Жануарлар

2600 Разведочные и оценочные активы - 2600 Барлау жəне бағалау активтері
(минералдық ресурстарды барлау мен бағалауға дейінгі қызмет барысында, сондай-ақ минералдық ресурстарды өндірудің 
техникалық жағынан жүзеге асырылуы жəне коммерциялық тиімділігі айқын болғаннан кейін жұмсалған шығыстарды 

қоспағанда, минералдық ресурстарды барлау мен бағалауға жұмсалған шығыстарды есепке алуға арналған)
Группы счетов подраздела

“Разведочные и оценочные активы”
“Барлау жəне бағалау активтері” 
кіші бөлімі шоттарының топтары

2610 Разведочные и оценочные активы 2610 Барлау жəне бағалау активтері
2620 Амортизация разведочных и оценочных активов 2620 Барлау жəне бағалау активтерінің тозымпұлы
2630 Убыток от обесценения разведочных и оценочных 

активов
2630 Барлау жəне бағалау активтерінің құнсыздануынан 

келтірілген шығындар
2700 Нематериальные активы - 2700 Бейматериалдық активтер

(бейматериалдық активтерді есепке алуға арналған)
Группы счетов подраздела

“Нематериальные активы”
“Бейматериалдық активтер” 

кіші бөлімі шоттарының топтары
2710 Гудвилл 2710 Гудвилл
2720 Обесценение гудвилла 2720 Гудвилдің құнсыздануы
2730 Прочие нематериальные активы 2730 Өзге де бейматериалдық активтер
2740 Амортизация прочих нематериальных активов 2740 Өзге де бейматериалдық активтердің тозымпұлы
2750 Убыток от обесценения прочих нематериальных 

активов
2750 Өзге де бейматериалдық активтердің 

құнсыздануынан келтірілген шығындар
2800 Отложенные налоговые активы - 2800 Кейінге қалдырылған салықтық активтер 

(кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығын есепке алуға арналған)
Группа счетов подраздела

“Отложенные налоговые активы”
“Кейінге қалдырылған салықтық активтер” 

кіші бөлімі шоттарының тобы
2810 Отложенные налоговые активы по корпоративно-

му подоходному налогу
2810 Корпоративтік табыс салығы бойынша кейінге 

қалдырылған салықтық активтер

2900 Прочие долгосрочные активы - 2900 Өзге де ұзақ мерзімді активтер 
(алдыңғы кіші бөлімдерде көрсетілмеген өзге де ұзақ мерзімді активтерді есепке алуға арналған)

2910 Долгосрочные авансы выданные 2910 Берілген ұзақ мерзімді аванстар
2920 Расходы будущих периодов 2920 Болашақ кезеңдердің шығыстары
2930 Незавершенное строительство 2930 Аяқталмаған құрылыс
2940 Прочие долгосрочные активы 2940 Өзге де ұзақ мерзімді активтер

3 раздел. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - 3-бөлім. ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР 
(ұйымның қысқа мерзімді міндеттемелер ретінде жіктелетін міндеттемелерін есепке алуға арналған)

3000 Краткосрочные финансовые обязательства - 3000 Қысқа мерзімді міндеттемелер 
(қысқа мерзімді кредиторлық берешекті алып тастағанда, бір жылға дейінгі мерзімдегі қысқа мерзімді қаржы 

міндеттемелерін есепке алуға арналған)
Группы счетов подраздела

“Краткосрочные финансовые обязательства”
“Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер” кіші бөлімі 

шоттарының топтары
3010 Краткосрочные банковские займы 3010 Қысқа мерзімді банкілік қарыз
3020 Краткосрочные займы полученные от организа-

ций, осуществляющих банковские операции без 
лицензии уполномоченного органа и (или) Нацио-
нального Банка

3020 Банкілік операцияларды уəкілетті ор ган ның жəне 
(немесе) Ұлттық Банкінің лицензиясынсыз жүзеге 
асыратын ұйым дар дан алынатын қысқа мерзімді 
қарыздар

3030 Краткосрочная кредиторская задолженность по 
дивидендам и доходам участников

3030 Қатысушылардың дивидендтері мен кірістері бо-
йынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек
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3040 Текущая часть долгосрочных финансовых обяза-
тельств

3040 Ұзақ мерзімді қаржы міндеттемелерінің ағымдағы 
бөлігі

3050 Прочие краткосрочные финансовые обязательства 3050 Өзге де қысқа мерзімді қаржы міндеттемелері
3100 Обязательства по налогам - 3100 Салықтар бойынша міндеттемелер 

(ұйымның салық төлеу жөніндегі міндеттемелерін есепке алуға арналған)
Группы счетов подраздела

“Обязательства по налогам”
“Салықтар бойынша міндеттемелер” кіші бөлімі 

шоттарының топтары
3110 Корпоративный подоходный налог, подлежащий 

уплате
3110 Төленуге тиісті корпоративтік табыс салығы

3120 Индивидуальный подоходный налог 3120 Жеке табыс салығы
3130 Налог на добавленную стоимость 3130 Қосылған құн салығы
3140 Акцизы 3140 Акциздер
3150 Социальный налог 3150 Əлеуметтік салық
3160 Земельный налог 3160 Жер салығы
3170 Налог на транспортные средства 3170 Көлік құралдары салығы
3180 Налог на имущество 3180 Мүлік салығы
3190 Прочие налоги 3190 Өзге де салықтар
3200 Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам - 3200 Басқа да міндетті жəне ерікті төлемдер 
бойынша міндеттемелер (салықты алып тастағанда, Қазақстан заңнамасына сəйкес төленуге тиісті міндетті жəне 

ерікті төлемдерді есепке алуға арналған)
Группы счетов подраздела “Обязательства 

по другим обязательным и добровольным платежам”
“Басқа да міндетті жəне ерікті төлемдер бойынша 
міндеттемелер” кіші бөлімі шоттарының топтары

3210 Обязательства по социальному страхованию 3210 Əлеуметтік сақтандыру бойынша міндеттемелер
3220 Обязательства по пенсионным отчислениям 3220 Зейнетақы аударымдары бойынша міндеттемелер
3230 Прочие обязательства по другим обязательным 

платежам
3230 Басқа да міндетті төлемдер бойынша өзге де 

міндеттемелер
3240 Прочие обязательства по другим добровольным 

платежам
3240 Басқа да ерікті төлемдер бойынша өзге де 

міндеттемелер

3300 Краткосрочная кредиторская задолженность - 3300 Қысқа мерзімді кредиторлық берешек 
(бір жылға дейінгі мерзімдегі кредиторлық берешекті есепке алуға арналған)

Группы счетов подраздела
“Краткосрочная кредиторская задолженность”

“Қысқа мерзімді кредиторлық берешек” 
кіші бөлімі шоттарының топтары

3310 Краткосрочная кредиторская задолженность по-
ставщикам и подрядчикам

3310 Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді 
кредиторлық берешек

3320 Краткосрочная кредиторская задолженность до-
черним организациям

3320 Еншілес ұйымдарға қысқа мерзімді кредиторлық 
берешек

3330 Краткосрочная кредиторская задолженность ассо-
циированным и совместным организациям

3330 Қауымдастырылған жəне бірлескен ұйымдарға 
қысқа мерзімді кредиторлық берешек

3340 Краткосрочная кредиторская задолженность фили-
алам и структурным подразделениям

3340 Филиалдарға жəне құрылымдық бөлімшелерге 
қысқа мерзімді кредиторлық берешек

3350 Краткосрочная задолженность по оплате труда 3350 Еңбекақы төлеу бойынша қысқа мерзімді берешек
3360 Краткосрочная задолженность по аренде 3360 Жалдау бойынша қысқа мерзімді берешек
3370 Текущая часть долгосрочной кредиторской задол-

женности
3370 Ұзақ мерзімді кредиторлық берешектің ағымдағы 

бөлігі
3380 Краткосрочные вознаграждения к выплате 3380 Төлеуге жататын қысқа мерзімді сыйақылар
3390 Прочая краткосрочная кредиторская задолжен-

ность
3390 Өзге де қысқа мерзімді кредиторлық берешек

3400 Краткосрочные оценочные обязательства - 3400 Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері (белгісіз уақыттағы жəне 
сомадағы міндеттемелер ретінде анықталған қысқа мерзімді бағалау міндеттемелерін есептеуге арналған)

Группы счетов подраздела
“Краткосрочные оценочные обязательства”

“Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері”
кіші бөлімі шоттарының топтары

3410 Краткосрочные гарантийные обязательства 3410 Қысқа мерзімді кепілдікті міндеттемелер
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3420 Краткосрочные обязательства по юридическим 
претензиям

3420 Заңи кінəрат-талаптар бойынша қысқа мерзімді 
міндеттемелер

3430 Краткосрочные оценочные обязательства по воз-
награждениям работникам

3430 Қызметкерлерге сыйақылар бойынша қысқа 
мерзімді бағалау міндеттемелері

3440 Прочие краткосрочные оценочные обязательства 3440 Өзге де қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері
3500 Прочие краткосрочные обязательства - 3500 Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер 

(алдыңғы кіші бөлімдерде көрсетілмеген өзге де қысқа мерзімді міндеттемелерді есепке алуға арналған)
Группы счетов подраздела

“Прочие краткосрочные обязательства”
“Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер” 
кіші бөлімі шоттарының топтары 

3510 Краткосрочные авансы полученные 3510 Алынған қысқа мерзімді аванстар
3520 Доходы будущих периодов 3520 Болашақ кезеңдердің кірістері
3530 Обязательства группы счетов на выбытие, предна-

значенной для продажи
3530 Сатуға арналған қатардан шығатын топтың 

міндеттемелері
3540 Прочие краткосрочные обязательства 3540 Өзге де қысқа мерзімді міндеттемелер

4 раздел. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - 4-бөлім. ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР 
(ұзақ мерзімді болып сыныпталатын ұйымдардың міндеттемелерін есепке алуға арналған) 

4000 Долгосрочные финансовые обязательства - 4000 Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер (ұзақ мерзімді 
кредиторлық берешекті алып тастағанда, ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелерді есепке алуға арналған)

Группы счетов подраздела
“Долгосрочные финансовые обязательства”

“Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер” 
кіші бөлімі шоттарының топтары

4010 Долгосрочные банковские займы 4010 Ұзақ мерзімді банкілік қарыздар
4020 Долгосрочные займы полученные от организаций, 

осуществляющих банковские операции без лицен-
зии уполномоченного органа и (или) Националь-
ного Банка

4020 Банкілік операцияларды уəкілетті ор ган ның жəне 
(немесе) Ұлттық Банкінің лицензиясынсыз жүзеге 
асыратын ұйымдардан алынатын ұзақ мерзімді 
қарыздар

4030 Прочие долгосрочные финансовые обязательства 4030 Өзге де ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер
4100 Долгосрочная кредиторская задолженность - 4100 Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

(бір жылдан асатын мерзімдегі кредиторлық берешектерді есепке алуға арналған)
Группы счетов подраздела “Долгосрочная кредиторская 

задолженность”
“Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек” кіші бөлімі 

шоттарының топтары
4110 Долгосрочная кредиторская задолженность по-

ставщикам и подрядчикам
4110 Жеткізушілер мен мердігерлерге берілетін ұзақ 

мерзімді берешек
4120 Долгосрочная кредиторская задолженность дочер-

ним организациям
4120 Еншілес ұйымдарға берілетін ұзақ мерзімді 

кредиторлық берешек
4130 Долгосрочная кредиторская задолженность ассо-

циированным и совместным организациям
4130 Қауымдастырылған жəне бірлескен ұйымдарға 

берілетін ұзақ мерзімді кредиторлық берешек
4140 Долгосрочная кредиторская задолженность фили-

алам и структурным подразделениям
4140 Филиалдар мен құрылымдық бөлімшелерге 

берілетін ұзақ мерзімді кредиторлық берешек
4150 Долгосрочная задолженность по аренде 4150 Жалдау бойынша ұзақ мерзімді берешек
4160 Долгосрочные вознаграждения к выплате 4160 Төленуге жататын ұзақ мерзімді сыйақылар
4170 Прочая долгосрочная кредиторская задолженность 4170 Өзге де ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

4200 Долгосрочные оценочные обязательства - 4200 Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері 
(ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелерін уақыты мен сомасы анықталмаған міндеттемелер ретінде есепке алуға арналған)

Группы счетов подраздела
“Долгосрочные оценочные обязательства”

“Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері” кіші бөлімі 
шоттарының топтары

4210 Долгосрочные гарантийные обязательства 4210 Ұзақ мерзімді кепілгерлік міндеттемелер
4220 Долгосрочные оценочные обязательства по юри-

дическим претензиям
4220 Заңи кінарат-талаптар бойынша ұзақ мерзімді 

бағалау міндеттемелері
4230 Долгосрочные оценочные обязательства по возна-

граждениям работникам
4230 Қызметкерлерге сыйақылар бойынша ұзақ 

мерзімді бағалау міндеттемелері
4240 Прочие долгосрочные оценочные обязательства 4240 Өзге де ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері
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4300 Отложенные налоговые обязательства - 4300 Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер 
(кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелерді есепке алуға арналған)

Группа подраздела
“Отложенные налоговые обязательства”

“Кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер” 
кіші бөлімі шоттарының тобы

4310 Отложенные налоговые обязательства по корпора-
тивному подоходному налогу 4310 Корпоративтік табыс салығы бойынша ке  йін ге 

қалдырылған салықтық мін дет те ме лер
4400 Прочие долгосрочные обязательства - 4400 Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер

(алдыңғы кіші бөлімдерде көрсетілмеген өзге  де ұзақ мерзімді міндеттемелерді есепке алуға арналған)
Группы счетов подраздела

“Прочие долгосрочные обязательства”
“Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер”
кіші бөлімі шоттарының топтары

4410 Долгосрочные авансы полученные 4410 Алынған ұзақ мерзімді аванстар
4420 Доходы будущих периодов 4420 Болашақ кезеңдердің кірістері
4430 Прочие долгосрочные обязательства 4430 Өзге де ұзақ мерзімді міндеттемелер

5 раздел. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ - 4-бөлім. КАПИТАЛ ЖƏНЕ САҚТЫҚ ҚОРЛАР 
(капитал мен сақтық қорларын есепке алуға арналған)

5000 Уставный капитал - 5000 Жарғылық капитал (шығарылған капиталды, ұйымдардың жарғылық капиталын немесе 
мүліктік (үлестік жарна) қорын есепке алуға арналған)

Группы счетов подраздела
“Уставный капитал”

“Жарғылық капитал” 
кіші бөлімі шоттарының топтары

5010 Привилегированные акции 5010 Артықшылықты акциялар
5020 Простые акции 5020 Қарапайым акциялар
5030 Вклады и паи 5030 Салымдар мен үлеспұлдар

5100 Неоплаченный капитал - 5100 Төленбеген капитал 
(төленбеген капиталды есепке алуға арналған)

Группа подраздела
“Неоплаченный капитал”

“Төленбеген капитал” 
кіші бөлімі шоттарының тобы

5110 Неоплаченный капитал 5110 Төленбеген капитал
5200 Выкупленные собственные долевые инструменты - 5200 Сатып алынған меншікті үлестік құралдар (сатып 

алынған меншікті үлестік құралдарды есепке алуға арналған)
Группа подраздела “Выкупленные собственные долевые 

инструменты”
“Сатып алынған меншікті үлестік құралдар” 

кіші бөлімі шоттарының тобы
5210 Выкупленные собственные долевые инструменты 5210 Сатып алынған меншікті үлестік құралдар

5300 Эмиссионный доход - 5300 Эмиссиялық кіріс 
(эмиссиялық кірісті есепке алуға арналған)

Группа подраздела
“Эмиссионный доход”

“Эмиссиялық кіріс”
 кіші бөлімі шоттарының тобы

5310 Эмиссионный доход 5310 Эмиссиялық кіріс
5400 Резервы - 5400 Сақтық қорлар 

(қаржылық есептілік стандарттарының талаптарына сəйкес, сондай-ақ құрылтайшы құжаттарға жəне ұйымның есеп 
саясатына сəйкес капиталдың шоттарында көрсетілетін сақтық қорларды есепке алуға арналған)

Группы счетов подраздела
“Резервы”

“Сақтық қорлар” 
кіші бөлімі шоттарының топтары

5410 Резервный капитал, установленный учредитель-
ными документами

5410 Құрылтайшылық құжаттармен белгіленген сақтық 
қор капиталы

5420 Резерв на переоценку основных средств 5420 Негізгі құралдарды қайта бағалауға арналған 
сақтық қор

5430 Резерв на переоценку нематериальных активов 5430 Бейматериалдық активтерді қайта бағалауға 
арналған сақтық қор

5440 Резерв на переоценку финансовых активов, пред-
назначенных для продажи

5440 Сатуға арналған қаржы активтерін қайта бағалауға 
арналған сақтық қор

5450 Резерв на пересчет иностранной валюты по зару-
бежной деятельности

5450 Шетелдік қызмет бойынша шетел валютасын 
қайта есептеуге арналған сақтық қор

5460 Прочие резервы 5460 Өзге де сақтық қорлар 
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5500 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) - 5500 Бөлінбеген пайда 
(өтелмеген залал) (бөлінбеген пайданы немесе өтелмеген залалды есепке алуға арналған)

Группы счетов подраздела
“Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)”

“Бөлінбеген пайда (өтелмеген залал)” 
кіші бөлімі шоттарының топтары

5510 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
отчетного года

5510 Есепті жылдың бөлінбеген пайдасы (өтелмеген 
залалы)

5520 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
предыдущих лет

5520 Өткен жылдардың бөлінбеген пайдасы (өтелмеген 
залалы)

5600 Итоговая прибыль (итоговый убыток) - 5600 Қорытынды пайда (қорытынды залал) 
(есепті жылда ұйымның қорытынды пайдасын (қорытынды залалын) есепке алуға арналған)

Группа подраздела
“Итоговая прибыль (итоговый убыток) ”

“Қорытынды пайда (қорытынды залал) ” кіші бөлімі 
шоттарының тобы

5610 Итоговая прибыль (итоговый убыток) 5610 Қорытынды пайда (қорытынды залал)
6 раздел. ДОХОДЫ -  6-бөлім. КІРІСТЕР (кірістерді есепке алуға арналған)

6000 Доход от реализации продукции и оказания услуг - 6000 Өнімдерді сатудан жəне қызмет көрсетуден түсетін кіріс 
(өнімді сатудан жəне қызметтерді ұсынудан түсетін кірістерді есепке алуға арналған)

Группы счетов подраздела “Доход от реализации 
продукции и оказания услуг”

“Өнім өткізуден жəне қызметтер көрсетуден түсетін 
табыс” кіші бөлімі шоттарының топтары

6010 Доход от реализации продукции и оказания услуг 6010 Өнім өткізуден жəне қызметтер көрсетуден 
түсетін табыс

6020 Возврат проданной продукции 6020 Сатылған өнімді қайтару 
6030 Скидки с цены и продаж 6030 Бағадан жəне сатудан шегерімдер

6100 Доходы от финансирования - 6100 Қаржыландырудан түсетін табыс 
(қаржыландырудан түсетін кірісті есепке алуға арналған)

Группы счетов подраздела 
“Доход от финансирования”

“Қаржыландырудан түсетін табыс” кіші бөлімі 
шоттарының топтары

6110 Доходы по вознаграждениям 6110 Сыйақылар бойынша кірістер
6120 Доходы по дивидендам 6120 Дивидендтер бойынша кірістер
6130 Доходы от финансовой аренды 6130 Қаржылық жалдау бойынша кірістер
6140 Доходы от операций с инвестициями в недвижи-

мость
6140 Инвестициялық жылжымайтын мүлік операцияла-

рынан түсетін кірістер
6150 Доходы от изменения справедливой стоимости 

финансовых инструментов
6150 Қаржылық құралдардың əділ құнын өзгертуден 

түсетін кірістер
6160 Прочие доходы от финансирования 6160 Қаржыландырудан түсетін өзге де кірістер

6200 Прочие доходы - 6200 Өзге де кірістер (өзге де кірістерді есепке алуға арналған)
Группы счетов подраздела

“Прочие доходы”
“Өзге де кірістер” 

кіші бөлімі шоттарының топтары
6210 Доходы от выбытия активов 6210 Активтердің істен шығуынан түсетін кірістер
6220 Доходы от безвозмездно полученных активов 6220 Өтеусіз алынған активтерден түсетін кірістер
6230 Доходы от государственных субсидий 6230 Мемлекеттік субсидиялардан түсетін кірістер
6240 Доходы от восстановления убытка от обесценения 6240 Құнсызданудан шеккен залалды қалпына 

келтіруден түсетін кірістер
6250 Доходы от курсовой разницы 6250 Бағамдық айырмадан түсетін кірістер
6260 Доходы от операционной аренды 6260 Операциялық жалдаудан түсетін кірістер
6270 Доходы от изменения справедливой стоимости 

биологических активов
6270 Биологиялық активтердің əділ құнын өзгертуден 

түсетін кірістер
6280 Прочие доходы 6280 Өзге де кірістер

6300 Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью - 6300 Қысқартылатын қызметпен байланысты кірістер 
(қысқартылатын қызметке байланысты кірістерді есепке алуға арналған)

Группа подраздела “Доходы, связанные с прекращаемой 
деятельностью”

“Қысқартылатын қызметпен байланысты кірістер” кіші 
бөлімі шоттарының тобы

6310 Доходы, связанные с прекращаемой деятельно-
стью

6310 Қысқартылатын қызметпен байланысты кірістер
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6400 Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия - 6400 Үлестік қатысу əдісі бойынша 
ескерілетін ұйымдар пайдасының үлесі 

(үлестік қатысу əдісімен ескерілетін ұйымдар пайдасының үлесін есепке алуға арналған)
Группы счетов подраздела 

“Доля прибыли организаций, учитываемых по методу до-
левого участия”

“Үлестік қатысу əдісі бойынша ескерілетін ұйымдар 
пайдасының үлесі” кіші бөлімі шоттарының топтары

6410 Доля прибыли ассоциированных организаций 6410 Қауымдастырылған ұйымдардың пайда үлесі
6420 Доля прибыли совместных организаций 6420 Бірлескен ұйымдардың пайда үлесі

7 раздел. РАСХОДЫ - 7-бөлім. ШЫҒЫСТАР (шығыстарды есепке алуға арналған)
7000 Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг - 7000 Өткізілген өнімнің жəне көрсетілген 

қызметтердің өзіндік құны 
(сатылған өнімнің жəне көрсетілген қызметтердің өзіндік құнын есепке алуға арналған)

Группа подраздела “Себестоимость реализованной 
продукции и оказанных услуг”

“Себестоимость реализованной продукции и оказанных 
услуг” кіші бөлімі шоттарының тобы

7010 Себестоимость реализованной продукции и ока-
занных услуг

7010 Өнім өткізу жəне қызметтер көрсету бойынша 
шығыстар

7100 Расходы по реализации продукции и оказанию услуг - 7100 Өнім өткізу жəне қызметтер көрсету бойынша 
шығыстар 

(өнім өткізу жəне қызметтер көрсету бойынша шығыстарды есепке алуға арналған)
Группы счетов подраздела

“Расходы по реализации продукции и оказанию услуг”
“Өнім өткізу жəне қызметтер көрсету бойынша шығыстар” 

кіші бөлімі шоттарының топтары
7110 Расходы по реализации продукции и оказанию 

услуг
7110 Расходы по реализации продукции и оказанию 

услуг
7200 Административные расходы - 7200 Əкімшілік шығыстар 

(əкімшілік шығыстарды есепке алуға арналған)
Группа подраздела

“Административные расходы”
“Əкімшілік шығыстар” 

кіші бөлімі шоттарының тобы
7210 Административные расходы 7210 Əкімшілік шығыстар

7300 Расходы на финансирование - 7300 Қаржыландыруға жұмсалған шығыстар (қаржыландыруға жұмсалған 
шығыстарды есепке алуға арналған)

Группы счетов подраздела
“Расходы на финансирование”

“Сыйақылар бойынша шығыстар” 
кіші бөлімі шоттарының топтары

7310 Расходы по вознаграждениям 7310 Сыйақылар бойынша шығыстар
7320 Расходы на выплату процентов по финансовой 

аренде
7320 Қаржылық жалдау бойынша пайыздарды төлеуге 

жұмсалған шығыстар
7330 Расходы от изменения справедливой стоимости 

финансовых инструментов
7330 Қаржылық құралдардың əділ құнын өзгертуден 

келтірілген шығыстар
7340 Прочие расходы на финансирование 7340 Қаржыландыруға жұмсалған өзге де шығыстар

7400 Прочие расходы - 7400 Өзге де шығыстар
(өзге де бейөндірістік шығыстарды есепке алуға арналған)

Группы счетов подраздела
“Прочие расходы”

“Өзге де шығыстар” 
кіші бөлімі шоттарының топтары

7410 Расходы по выбытию активов 7410 Активтерді істен шығару бойынша шығыстар
7420 Расходы от обесценения активов 7420 Активтердің құнсыздануынан келтірілетін 

шығыстар
7430 Расходы по курсовой разнице 7430 Бағамдық айырма бойынша шығыстар
7440 Расходы по созданию резерва и списанию безна-

дежных требований
7440 Сақтық қор құру жəне үмітсіз талаптарды есептен 

шығару бойынша шығыстар
7450 Расходы по операционной аренде 7450 Операциялық жалдау бойынша шығыстар
7460 Расходы от изменения справедливой стоимости 

биологических активов
7460 Биологиялық активтердің əділ құнын өзгертуден 

келтірілетін шығыстар
7470 Прочие расходы 7470 Өзге де кірістер
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7500 Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью - 
7500 Қысқартылатын қызметпен байланысты шығыстар 

(қысқартылатын қызметпен байланысты шығыстарды есепке алуға арналған)
Группа подраздела “Расходы, связанные 

с прекращаемой деятельностью”
“Қысқартылатын қызметпен байланысты шығыстар”

кіші бөлімі шоттарының тобы
7510 Расходы, связанные с прекращаемой деятельно-

стью
7510 Қысқартылатын қызметпен байланысты шығыстар

7600 Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия - 
7600 Үлестік қатысу əдісімен ескерілетін ұйымдардың залалындағы үлес 

(ұйымдардың үлестік қатысу əдісімен есептелетін залалына үлесті көрсетуге арналған)
Группы счетов подраздела “Доля в убытке организаций, 

учитываемых методом долевого участия”
“Үлестік қатысу əдісімен ескерілетін ұйымдардың 

залалындағы үлес” кіші бөлімі шоттарының топтары
7610 Доля в убытке ассоциированных организаций 7610 Қауымдастырылған ұйымдардың залалындағы 

үлес
7620 Доля в убытке совместных организаций 7620 Бірлескен ұйымдардың залалындағы үлес

7700 Расходы по корпоративному подоходному налогу - 
7700 Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар 

(корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстарды есепке алуға арналған)
Группа подраздела

“Расходы по корпоративному подоходному налогу”
“Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар” 

кіші бөлімі шоттарының тобы
7710 Расходы по корпоративному подоходному налогу 7710 Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар

8 раздел. СЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧЕТА - 
8-бөлім. ӨНДІРІСТІК ЕСЕП ШОТТАРЫ (ұйымдардың өнімді өндіруге жəне қызметтер көрсетуге арналған шығындарын 

есепке алуға арналған) 
8100 Основное производство - 8100 Негізгі өндіріс 

(негізгі өндірістегі шығындарды есепке алуға арналған)
Группа подраздела

“Основное производство”
“Негізгі өндіріс ”

кіші бөлімі шоттарының тобы
8110 Основное производство 8110 Негізгі өндіріс 

8200 Полуфабрикаты собственного производства - 8200 Меншікті өндірістің шала өнімдері 
(меншікті өндірістің шала өнімдерін есепке алуға арналған)

Группа подраздела
«Полуфабрикаты собственного производства”

“Меншікті өндірістің шала өнімдері”
кіші бөлімі шоттарының тобы

8210 Полуфабрикаты собственного производства 8210 Меншікті өндірістің шала өнімдері
8300 Вспомогательные производства - 8300 Көмекші өндірістер 

(көмекші өндіріс шығындарын есепке алуға арналған)
Группа подраздела 

“Вспомогательные производства”
“Көмекші өндірістер” 

кіші бөлімі шоттарының тобы
8310 Вспомогательные производства 8310 Көмекші өндірістер

8400 Накладные расходы - 8400 Үстеме шығыстар 
(үстеме шығыстарды есепке алуға арналған)

Группа подраздела
“Накладные расходы”

“Үстеме шығыстар”
кіші бөлімі шоттарының тобы

8410 Накладные расходы 8410 Үстеме шығыстар
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ƏЛЕМ ЕЛДЕРІНІҢ АҚША ӨЛШЕМДЕРІ

Елдер Ақша өлшемі Валютаның 
əріптік коды

Валютаның ұсақ ақшаға 
шаққандағы құны

ЕУРОПА

Австрия еуро EUR 100 цент

Албания лек ALL 100 киндарк

Андорра еуро EUR 100 цент

Армения драм                                           АRD 100 лум

Əзірбайжан Əзербайжан манаты                        АZM 100 гэпик

Белорусия Белорусь рублі                              ВLR 100 копейка

Бельгия еуро                                           EUR 100 цент

Болгария лев                                             BGL 100 стотинка

Венгрия форинт                                       НUР 100 филлер

Германия Федеративтік 
Республикасы (ГФР)

еуро                                           ЕUR 100 цент

Гибралтар гибралтар фунты                            100 пенс

Греция еуро                                            GІР 100 цент

Грузия лари                                           EUR 100 тетри

Дания датя кронасы                                GRL 100 эре

Ирландия еуро                                           DКК 100 цент

Испания еуро                                            ЕUR 100 цент

Италия еуро                                           ЕUR 100 цент

Латвия лат                                             ЕUR 100 сантим

Литва лит                                             LVL 100 цент

Лихтенштейн Швейцария франкі                          LTL 100 сантим

Люксембург еуро                                            СНF 100 цент

Македония денар                                           ЕUR  -

Мальта Мальта лирасы                             MKD 100 цент=1000 миль

Молдавия лей                                             МТL 100 бань

Монако еуро                                           МОL 100 центам

Нидерланд еуро                                            ЕUR 100 цент

Норвегия Норвегия кронасы                         ЕUR 100 эре

Польша злотый                                        NOK 100 грош

Португалия еуро                                            PLZ 100 цент
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Россия Ресей рублі                                  ЕUR 100 копейка

Румыния лей                                             RUR 100 бань

Сан-Марино еуро                                           ROL 100 цент

Словакия словак кронасы                             ЕUR 100 геллер

Словения словен толары                                SКК -

Украина гривна                                        SІT 100 копейка

Ұлыбритания стерлинг фунты                             UKH 100 пенс

Финляндия еуро                                           GВР 100 цент

Франция еуро                                           ЕUR 100 цент

Хорватия куна                                           ЕUR -

Чехия чех кронасы                                  НRК 100 геллер

Швейцария Швейцария франкі                          СZК 100 сантим

Швеция швед кронасы                                СНF 100 эре

Эстония эстон кронасы                               SЕК 100 цент

АЗИЯ

Аомынь (Макао) патака                                        МОР 100 аво

Ауғанстан ауғани                                         АFА 100 пұл

Бангладеш така                                           ВDТ 100 пайс

Бахрейн Бахрейн динары                            ВНD 100 филс

Бруней (Бруней-Дарусса-
лам)

Бруней доллары                             ВТN 100 сен

Бутан Нгултрум немесе Бутан ру-
пиясы        

ВТN 100 четрум

Біріккен Араб Əмірлігі дирхам                                           АЕD 100 филс

Вьетнам донг                                           VND 10хао=100 су

Жапония иена                                             JРY 100 сен

Израиль шекель                                         ІLS 100 жаңа агорт

Индонезия Индонезия рупиясы                          ІDR 100 сен

Иордания Иордания динары                            JOD  1000 филс

Ирак Ирак динары                                 ІQD 1000 филс

Иран Иран риалы                                  ІRR 100 динар

Йемен (ЙАР) Йемен риалы                                YЕR 100 филс =40 букш

Камбоджа риель                                         КНR 100 сен

Катар Катар риалы                                 QАR 100 дирхам

Кипр Кипр фунты                                  СYР 1000 миль
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Корей Халық-
Демократиялық Республи-
касы (КХДР)

вона                                           KPW 100 чон

Кувейт Кувейт динары                              КWD 1000 филс

Қазақстан теңге                                           КZТ 100 тиын

Қырғызстан сом                                             KGS 100 тыйин

Қытай Халық Республика-
сы (ҚХР)

юань                                           СNY 100 фынь

Лаос кип                                             LАК 100 ат

Ливан Ливан фунты                                 LBР 100 пиастр

Малайзия Малайзия доллары (ринг-
гит)             

МYR 100 сен

Мальдив Мальдив руфиясы                          МVR 100 лари

Монголия тұғрық                                        МNТ 100 мунгу

Мьянма кьят (чжа)                                  ММК 100 пья

Непал Непал рупиясы                             NРR 100 лайс

Оман Оман риалы                                   ОМR 100 байз

Оңтүстік Корея вона                                           KRW 100 чон

Өзбекстан сум                                             UZS 100 тийин

Пəкстан Пəкстан рупиясы                             РКR 100 пайс

Сауд Арабиясы Сауд риялы                                    SАR 100 халал

Сингапур Сингапур доллары                          SGD 100 сен

Сирия Сирия фунты                                   SYP 100 пиастр

Сянган (Гонконг) Гонконг доллары                           НКD 100 цент

Таиланд бат                                              ТНВ 100 сатанг

Тайвань Тайвань доллары                           ТWD 100 цент 

Тəжікстан Ресей рублі                                    RUR 100 копейка

Түркия түрік лирасы                                 ТRL 100 куруш 

Түрікменстан түрікмен манаты                             ТUM 100 теңге

Үндістан Үндістан рупиясы                           ІNR                       100 пайис

Филиппин Филиппин песосы                           РНР 100 сентавo

Шри-Ланка Шри-Ланка рупиясы                       LКR 100 цент

АФРИКА

Алжир Алжир динары                                DZD 100 сантим

Ангола кванза                                         АОN 100 лвей

Бенин КФА1) франкі                                 ХОF 100 сантим
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Ботсвана пула                                            ВWP 100 тхебе

Буркина-Фасо КФА1) франкі                                  ХОF 100 сантим

Бурунди Бурунди франкі                                 ВІF 100 сантим

Габон КФА1) франкі                                 ХАF 100 сантим

Гамбия даласи                                           GМD 100 бутут

Гана седи                                           GHC 100 песев

Гвинея Гвинея франкі                               GNF 100 каури

Гвинея-Бисау песо                                            GWP 100 сентаво

Джибути Джибути франкі                              DJF 100 сантим

Египет Египет фунты                                 ЕGР 100 пиастр=1000 милльем 

Заир заир                                             ZRN 100 макута=10000 сенжи

Замбия квача                                          ZMK 100 нгве

Зимбабве Зимбабва доллары                          ZWD 100 цент

Кабо-Верде Кабо-Верде эскудосы                        СVЕ 100 сентаво

Камерун КФА1) франкі                                   ХАF 100 сантим

Кения Кения шиллингі                             КЕS 100 цент

Комор аралдары КФА1) франкі                                  КМF 100 сантим

Конго КФА1) франкі                                   ХАF 100 сантим

Кот-д’ Ивуар КФА1) франкі                                ХОF 100 сантим 

Лесото лоти                                Оң-
түс тік Африка ранды

LSL 
ZAR

100 лисенте 
100 цент

Либерия Либерия доллары                            LRD 100 цент

Ливия Ливия динары                               LYD 1000 дирх

Маврикий Маврикий рупиясы                        МUR 100 цент

Мавритания угия                                           МRО 5 хумс

Мадагаскар Малагасия франкі                          МGF 100 сантим 

Малави квача                                          МWК 100 тамбал 

Мали КФА1) франкі                                 ХОF 10 сантим 

Марокко Марокко дирхамы                          МАD 100 сантим 

Мозамбик метикаль                                    МZМ 100 сентаво

Намибия ОАР ранды                                    ZАR 100 цент

Нигер (Нигер Республика-
сы)

КФА1) франкі                                  ХОF 100 сантим

Нигерия найра                                         NGN 100 кбо

Оңтүстік-Африка Республи-
касы (ОАР)

ранд                                            ZAR 100 цент
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Орталық-Африка Республи-
касы

КФА1)  франкі ХАF 100 сентимо

Реюньон француз франкі                                FRF 100 сантим 

Руанда Руанда франкі                                 RWF 100 сантим 

Сан-Томе жəне Принсипи добра                                          STD 100 сентимо

Свазиленд лилангени                                      SZL 100 цент

Сейшель аралдары Сейшель рупиясы                             SCR 100 цент 

Сенегал КФА1) франкі                                  ХОF 100 сантим 

Сомали Сомали шиллингі                              SOS 100 цент

Судан Судан динары                                SDD 100 пиастр=100 илльем

Сьерра-Леоне леоне                                            SLL 100 цент 

Танзания Танзания шиллингі                           TZS 100 цент

Того КФА1) франкі                                    ХОF 100 сантим

Тунис Тунис динары                                  TND 100 миллим

Уганда Уганда шиллингі                             UGS 100 цент

Чад КФА1) франкі ХАF    100 сантимо

Экватория Гвинеясы экуэле                                            ХАF     100 сентимо

Эфиопия   быр                                              ЕТВ 100 цент

АМЕРИКА

Америка Құрама Штаттары 
(АҚШ)

АҚШ доллары                                   USD 100 цент 

Антигуа жəне Барбуда Шығыс Кариб доллары                   ХСD 100 цент

Антиль аралдары Антиль гульдені                              АNG 100 цент

Аргентина Аргентина песосы                             АRS 100 сентаво

Аруба Аруба гульдені (флорин)                    АWG 100 цент

Багам аралдары Багам доллары                                 ВSD 100 цент

Барбадос Барбадос доллары                           ВВD 100 цент

Белиз Белиз доллары                                 ВZD 100 цент

Бермуд аралдары Бермуд доллары                                  ВМD 100 цент

Боливия боливиано                                      ВОВ 100 сентаво

Бразилия Бразилия реалы                                ВRR 100 сентаво

Венесуэла боливар                                          VЕВ 100 сентимо

Виргин аралдары (АҚШ) АҚШ доллары                               USD 100 цент

Виргин Британ аралдары АҚШ доллары                         
Шығыс Кариб доллары

USD 
ХСD

100 цент
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Гаити гурд                                             НТG 100 сентимо

Гайана Гайана доллары                              GYD 100 цент

Гватемала кетсаль                                        GTQ 100 сентаво

АҚШ доллары                                  USD 100 цент

Гондурас лемпира                                        НNL 100 сентаво

Гренада Шығыс Кариб доллары                     ХСВ 100 цент

Гренландия дат кронасы                                   DКК 100 эре

Доминика Шығыс Кариб доллары                       ХСD 100 цент

Доминика Республикасы Доминика песосы                           DОР 100 сентаво

Кайман аралдары Кайман аралдары доллары                  КYD 100 цент

Канада Канада доллары                               САD 100 цент

Колумбия Колумбия песосы                            СОР 100 сентаво

Коста-Рика Коста-Рика колоны                          СRC 100 сентимо

Куба Куба песосы                                   СUР 100 сентаво

Мексика Мексика песосы                              МХN 100 сентаво

Монтсеррат Шығыс Кариб доллары                      ХСD 100 цент

Никарагуа алтын кордоба                                   NІO 100 сентаво

Панама бальбоа                                         
АҚШ доллары

РАВ 
USD

100 сентимо
100 цент

Парагвай гварани                                        РYG 100 сантимо

Перу жаңа соль РЕN 100 сентаво

Пуэрто-Рико АҚШ доллары         USD 100 цент

Сальвадор Сальвадор колоны                         SVC 100 сентаво

Сент-Винсент жəне Гренада  АҚШ доллары                                  USD 100 цент

Сент-Кристофер (Сент-
Китс) жəне Невис-Ангилья 

Шығыс Кариб доллары                     
Шығыс Кариб доллары

ХСD 
ХСD

100 цент
100 цент

Сент-Люсия Шығыс Кариб доллары                       ХСD 100 цент

Суринам Суринам гульдені                            SRG 100 цент 

Тринидад жəне Тобаго Тринидад жəне Тобаго дол-
лары                

ТТD 100 цент 

Уругвай Уругвай песосы                                  UYP 100 сентесимо

Фолкленд (Мальвин арал-
дары) 

Фолкленд фунты                               FКР 100 цент

Чили Чили песосы                                    CLP 100 цент

Эквадор сукре
АҚШ доллары                                          

ЕСS 
USD

100 сентаво
100 цент
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Ямайка Ямайка доллары                   JMD 100 цент

АВСТРАЛИЯ жəне ОКЕАНИЯ

Австралия Австралия доллары                             AUD 100 цент

Батыс Самоа тала                                                  WST 100 сене

Вануату вату                                                 VUV 100 цент

Гуам АҚШ доллары                                    USD 100 цент

Жаңа Зеландия Жаңа Зеландия доллары                          NZD 100 цент

Жаңа Каледония КФП 2) франкі                                      ХРF 100 сантим

Кирибати Австралия доллары                              АUD 100 цент

Кука аралы Жаңа Зеландия доллары                          NZD 100 цент

Микронезия (Каролин, Ма-
риан, Маршалл аралдары) 

АҚШ доллары                                     USD 100 цент

Науру аралы Австралия доллары                               АUD 100 цент

Ниуэ аралы Жаңа Зеландия доллары                          NZD 100 цент

Норфолк аралы Австралия доллары                                 АUD 100 цент

Папуа-Жаңа Гвинея кина                                                   РGК 100 тойя

Полинезия (Франциянікі) КФП 2) франкі                                        ХРF 100 сантим

Соломон аралдары Соломон аралдары доллары                    SBD 100 цент

Токелау аралдары Жаңа Зеландия доллары                        NZD 100 цент

Тонга паанга  
Тонги доллары                                          

ТОР 100 сантим
100 цент

Тувалу Австралия доллары                          АUD 100 цент

Уоллис жəне Футуна арал-
дары 

КФП 2) франкі                                    ХРF 100 сантим

Фиджи фиджи доллары                                FJD 100 цент

Шығыс Самоа АҚШ доллары                                     USD 100 цент

Ескерту:
1) КФА франкі - Африкан қаржы қоғамдастығының франкі
2) КФП франкі - Тынық мұхитындағы француз кеңселерінің (Тынық мұхиттағы француз отарларының жаңа ата-
уы) франкі
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Қысқарған 
атауы

Орысша толық атауы Қазақша толық атауы

А
А. Алматы Алматы
ААД Ассоциация автомобильных дилеров Автомобиль дилерлері қауымдастығы
АБ акционерный банк акционерлік банк
аб абонент абонент
АБЕКОР ABECOR - Assocіated Banks’ of Eurofean 

Corporatіon - Корпорация ассоциированных бан-
ков Европы

ABECOR - Assocіated Banks’ of Eurofean 
Corporatіon - Еуропаның қа уым дас ты рыл ған 
банкілері корпорациясы 

АБД Автоматизированная база данных Автоматтандырылған деректер қоры
АБИ Агентство банковской информации Банк ақпараты агенттігі
АБИС автоматизированная банковская информацион-

ная система
автоматтандырылған банктік ақпарат жүйесі

АБР Азиатский банк развития Азия даму банкі
АБР Ассоциация банков России Ресей банктері қауымдастығы
АБР Африканский банк развития Африка даму банкі
абс. абсолютный абсолюттік, шектеусіз
АБЭКП Агентство РК по борьбе с экономической и 

коррупционной преступностью (Финансовая по-
лиция)

Экономикалық жəне жемқорлық қылмыспен 
күрес жөніндегі ҚР агенттігі (Қаржы поли циясы) 

АВФ Арабский валютный фонд Араб валюта қоры
АГ Андская группа Анд тобы
АГО автогражданская ответственность автоазаматтық жауапкершілік, автомобиль-

азаматтық жауапкершілік
АГС Академия государственной службы Мемлекеттік қызмет академиясы
АГС акты гражданского состояния азаматтық хал актілері
АГС альтернативная гражданская служба баламалы азаматтық қызмет
АДА американские депозитарные акции американ депозитарийлерінің акциялары
АДИ Агентство деловой информации Іскерлік ақпарат агенттігі
АДК Академия депутатского корпуса Депутаттық корпус академиясы
адм. административный əкімшілік
адм.-терр. административно-территориальный əкімшілік-аумақтық
адм.-хоз. административно-хозяйственный əкімшілік-шаруашылық
АДР американская депозитарная расписка Американ депозитарийлерінің қолхаты
АДС американский депозитарный сертификат американ депозитарлық сертификаты
АДС Ассоциация делового сотрудничества Іскерлік ынтымақтастық қауымдастығы
АДФР Ассоциация дилеров фондового рынка Қор нарығы дилерлері қауымдастығы
АДЭ Ассоциация документальной электросвязи Құжаттамалық электрлі-байланыс қауымдастығы
АЗ авторитетная запись беделді жазба
АзБР Азиатский банк развития Азия даму банкі
азиат. азиатский Азиялық
АЗК Агентство РК по защите конкуренции (Анти-

монополное агентство)
ҚР Бəсекелестікті қорғау жөніндегі агенттігі 
(Монополияға қарсы агенттік)

АзПАК Азиатско-тихоокеанский совет Азия-Тынық мұхит кеңесі

ҚЫСҚАРҒАН  АТАУЛАР
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АЗС Ассамблея Западно-европейского союза Батыс Еуропа одағы ассамблеясы
АЗУ аналого-запоминающее устройство аналогтық есте сақтау құрылғысы, ұқсастық есте 

сақтау құрылғысы
АИЗ Ассоциация изобретателей өнертапқыштар қауымдастығы 
АИИ Агентство иностранной информации Шетелдік ақпарат агенттігі
АИК аналитический информационный комплекс талдамалы ақпараттық кешен
АИК Арабская инвестиционная компания Араб инвестициялық компаниясы
АИН Агентство “Инвестиции и недвижимость” “Инвестициялар жəне жылжымайтын мүлік” 

агенттігі
АИП адресная инвестиционная программа атаулы инвестициялық бағдарлама
АИППИ 
(фр. AІPPІ)

Международная ассоциация по охране промыш-
ленной собственности

өнеркəсіптік меншікті қорғау жөніндегі 
халықаралық қауымдастық

АИР автоматизированные информационные ресурсы автоматтандырылған ақпарат ресурстары
АИС автоматизированная информационная система автоматтандырылған ақпарат жүйесі
АИЦ Административно-информационный центр Əкімшілік-ақпарат орталығы
АИФН Акционерные инвестиционные фонды недвижи-

мости
Жылжымайтын мүліктің акционерлік 
инвестициялық қорлары

АК Административный кодекс Əкімшілік кодексі
АК акционерная компания акционерлік компания
АК Антимонопольный комитет Монополияға қарсы комитет
АК Арбитражный кодекс Төрелік кодексі
АКБ акционерный коммерческий банк акционерлік коммерциялық банк
АКБ Ассоциация коммерческих банков Коммерциялық банкілер қауымдастығы
АКДИ Агентство коммерческой и деловой информации Коммерциялық жəне іскерлік ақпарат агенттігі
АКИБ Акционерный коммерческий инвестиционный 

банк
Акционерлік коммерциялық инвестициялық 
банк (РФ)

АКС Антикоррупционный совет Сыбайластыққа қарсы кеңес, Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы кеңес

АКСб Акционерный коммерческий сберегателльный 
банк (РФ)

Акционерлік коммерциялық жинақ банкі

АКФ автокорреляционная функция автокорреляциялық атқарым
акц. акционерный акционерлік
АКЭУ Академия консультантов по экономике и управ-

лению
Экономика жəне басқару жөніндегі кеңесшілер 
академиясы

AIA  Зоны регионального сотрудничества АСЕАН по 
инвестированию 

Инвестициялау жөніндегі АСЕАН өңірлі 
ынтымақтастық аймағы

АМА Американская маркетинговая ассоциация Американ маркетингілік қауымдастығы
амер. американский американ, американдық
АМИ Агентство межреспубликанской информации Республика аралық ақпарат агенттігі
АМИП Ассоциация поддержки малых инновационных 

предприятий
Шағын инновациялық кəсіпорындарды қолдау 
қауымдастығы

АМР Агентство международного развития Халықаралық даму агенттігі
АМФОК Ассоциация микрофинансовых организаций Ка-

захстана
Қазақстанның кішігірім қаржы ұйымдары 
қауымдастығы

АМЧИФ Авиационно-морской чековый инвестиционный 
фонд

Авиациялық-теңіз чек инвестициялық қоры

АН Академия наук Ғылым академиясы
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англ. английский ағылшын, ағылшынша
АНИП Арабская нефтяная инвестиционная корпорация Араб мұнай инвестициялық корпорациясы
АНООК Ассоциация независимых общественных органи-

заций Казахстана
Қазақстанның тəуелсіз қоғамдық ұйымдары 
қауымдастығы 

АО акционерное общество акционерлік қоғам
АОЗТ акционерное общество закрытого типа жабық тұрпатты акционерлік қоғам
АООТ акционерное общество открытого типа ашық тұрпатты акционерлік қоғам
АП автоматический перевод автоматты аударым
АП Администрация Президента Президент Əкімшілігі
АП акцизный пост акциздік бекет
АП КИТ Ассоциация предприятий компьютерных и ин-

формационных технологий
Компьютерлік жəне ақпараттық технологиялар 
кəсіпорындары қауымдастығы

АП РК Администрация Президента Республики Казах-
стан

Қазақстан Республикасы Президентінің 
Əкімшілігі

АПБ аграрно-промышленный банк, агропромышлен-
ный банк

аграрлық-өнеркəсіптік банк

АПД аппаратура передачи данных деректер беру құрылғысы
АПК аграрно-промышленный комплекс, агропромыш-

ленный комплекс 
аграрлық-өнеркəсіптік кешен 

АПК аппаратура передачи команд бұйрықтар беру құрылғысы
АПК Арбитражно-процессуальный кодекс, Арбитраж-

ный процессуальный кодекс
Төрелік-іс жүргізу кодексі, Төрелік іс жүргізу 
кодексі

АПО аграрно-промышленное объединение аграрлық-өнеркəсіптік бірлестік
АПО Ассоциация правоохранительных органов Құқық қорғау органдары қауымдастығы
АППИ автономный пункт приема информации ақпарат қабылдаудың дербес бекеті
АППЭИ Ассоциация пользователей передачи электрон-

ной информации
Электрондық ақпарат қабылдау берілісін пайда-
ланушылар қауымдастығы

АПС автоматная программная система автоматтық бағдарламалық жүйе
АР AR - accertable rіsk - приемлемый риск AR - accertable rіsk - қолайлы тəуекелдік
араб. арабский араб, арабша
АРБ Ассоциация российских банков Ресей банкілері қауымдастығы
АРВБ Ассоциация региональных валютных бирж Аймақтық валюта биржалары қауымдастығы
АРВБ Ассоциация российских валютных бирж Ресей валюта биржалары қауымдастығы
АРД РФЦА Агентство по регулированию  финансовой дея-

тельности Регионального финансового центра 
г. Алматы 

Алматы қаласы Өңірлік қаржы орталығының 
қаржы қызметін реттеу жөніндегі агенттік 

АРИС Агентство развития и сотрудничества Даму жəне ынтымақтастық агенттігі
АРКБ Ассоциация российских коммерческих банков Ресей коммерциялық банктері қауымдастығы
АРКО Ассоциация по реструктуризации кредитных 

организаций
Несие ұйымдарын қайта құрылымдау жөніндегі 
қауымдастық

АРМ автоматизированное рабочее место автоматтандырылған жұмыс орны
АРЦ Адаптационно-реабилитационный центр Жерсіндіру-сауықтыру орталығы 
АС автоматизированная система Автоматтандырылған жүйе
АС автоматическая система автоматты жүйе
АС Антикоррупционный совет Сыбайластыққа қарсы кеңес
АСА ASA - Amerіcan Socіetu of Appraіsers - Американ-

ское общество оценщиков
ASA - Amerіcan Socіetu of Appraіsers - 
Американың бағалаушылар қоғамы
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АСГС автоматизированная система государственной 
статистики

автоматтандырылған мемлекеттік статистика 
жүйесі

АСД автоматизированная система диагностирования диагноз қоюдың автоматтандырылған жүйесі
АСЕАН Ассоциация стран Юго-Восточной Азии Оңтүстік-Шығыс Азия елдері қауымдастығы
АСИО СНГ Автоматизированная система информационного 

обмена между государствами-участниками СНГ
ТМД-ға қатысушы-мемлекеттер арасында 
ақпарат алмасудың автоматтандырылған жүйесі

АСИС автоматизированная статистическая информаци-
онная система

автоматтандырылған статистикалық ақпарат 
жүйесі

АСК Агентство стратегических коммуникаций Стратегиялық коммуникациялар агенттігі
АСК акционерная страховая компания акционерлік сақтандыру компаниясы
АСКИ автоматизированная система коммерческой ин-

формации
автоматтандырылған коммерциялық ақпарат 
жүйесі

АСКОРС автоматизированная система количественной 
оценки риска

тəуекелді автоматтандырылған сандық бағалау 
жүйесі 

АСМБР автоматизированная система межбанковских рас-
четов

автоматтандырылған банк аралық есеп айырысу 
жүйесі

АСМК автоматизированная система межбанковских 
коммуникаций

автоматтандырылған банк аралық коммуникаци-
ялар жүйесі

АСО акционерное страховое общество акционерлік сақтандыру қоғамы
АСОДУ автоматизированная система оперативно-диспет-

черского управления
автоматтандырылған жедел-диспетчерлік 
басқару жүйесі

АСОНТИ Агентство справочной и оперативной научно-
технической информации 

Анықтамалық жəне жедел ғылыми-техникалық 
ақпарат агенттігі

АСОС автоматизированная система обработки сообще-
ний

хабарларды өңдеудің автоматтандырылған 
жүйесі

АСОТ автоматизированная система обработки текстов мəтіндерді өңдеудің автоматтандырылған жүйесі
АСОУ автоматизированная система организационного 

управления
автоматтандырылған ұйымдық басқару жүйесі 

АСП Ассоциация совместных предприятий Бірлескен кəсіпорындар қауымдастығы
АСПД автоматизированная система поиска документа-

ции
құжаттаманы автоматтандырылған іздестіру 
жүйесі

АСПО автоматизированный счетчик почтовых отправ-
лений

пошта жөнелтімдерінің автоматтандырылған 
есептеуіші

АСПР автоматизированная система плановых расчетов автоматтандырылған жоспарлы есеп айырысу 
жүйесі

АСПТИ автоматизированная система переработки тексто-
вой информации

мəтіндік ақпаратты автоматтандырылған өңдеу 
жүйесі

АСПТП автоматизированная система проектирования 
технологических процессов

технологиялық үдерістерді автоматтандырылған 
жобалау жүйесі

АСПУ автоматизированная система планирования и 
управления

автоматтандырылған жоспарлау мен басқару 
жүйесі 

АСР автоматизированная система регулирования автоматтандырылған реттеу жүйесі
АСС автоматическая служба сервиса автоматты сервис қызметі
АССА автоматическая служба сервиса абонента абоненттің автоматты сервис қызметі
АССД автоматизированная система сбора данных деректер жинаудың автоматтандырылған жүйесі
АССО автоматизированная система словарного обеспе-

чения  
сөздікпен қамтамасыз етудің 
автоматтандырылған жүйесі

АССОР Ассоциация социальных работников Əлеуметтік қызметкерлер қауымдастығы
Аст. Астана Астана
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АСТ автоматическая система тестирования автоматты сынақтама жүйесі
АСУ автоматизированная система управления автоматтандырылған басқару жүйесі
АСУ автоматическая система управления басқарудың автоматты жүйесі
АСУ-инспек-
ция

автоматизированная система управления; ин-
спекции государственного страхования

мемлекеттік сақтандыру инспекциясын 
автоматтандырылған басқару жүйесі

АСУ-УГС автоматизированная система управления управ-
ляющего органа страховой системы

сақтандыру жүйесінің басқарушы органын 
автоматтандырылған басқару жүйесі

АСУТП автоматизированная система управления техно-
логическим процессом

технологиялық үдерісті автоматтандырылған 
басқару жүйесі

АСФР автоматизированная система финансовых рас-
четов

қаржы есеп-қисабының автоматтандырылған 
жүйесі

АСН Automated Clearіng House - автоматизированная 
клиринговая палата

Automated Clearіng House - автоматтандырылған 
клирингілік палата

АСЭК Агентство социального и экономического кон-
сультирования 

Əлеуметтік жəне экономикалық кеңес беру 
агенттігі 

АСЭП Автоматизированная система электронных пла-
тежей

автоматтандырылған электрондық төлемдер 
жүйесі 

АТК Агентство таможенного контроля Кедендік бақылау агенттігі
АТМВБ Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валют-

ная биржа
Азия-Тынық мұхит банк аралық валюта биржасы

АТПП Ассоциация торгово-промышленных палат Сауда-өнеркəсіп палаталары қауымдастығы
АТР Азиатско-Тихоокеанский регион Азия-Тынық мұхит аймағы
АТС автоматическая телефонная станция автоматты телефон стансасы
АТЭС Азиатско-Тихоокеанский экономический совет Азия-Тынық мұхит экономикалық кеңесі
АТЭС Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотруд-

ничество
Азия-Тынық мұхит экономикалық 
ынтымақтастығы

АУА Ассоциация управляющих активами Активтерді басқарушылар қауымдастығы
АУП административно-управленческий персонал əкімшілік-басқарушылық қызметкерлер
АФИ Агентство финансовой информации Қаржы ақпараты агенттігі
АФК Ассоциация финансистов Казахстана Қазақстан қаржыгерлері қауымдастығы
АфБР Африканский банк развития Африка даму банкі
АФЛ АFL - Amerіcan Federatіon of Labor  - Американ-

ская федерация труда (АФТ)
АFL - Американ еңбек федерациясы (АЕФ)

АФН Агентство РК по регулированию и надзору фи-
нансового рынка и финансовых организаций 
(Агентство финансового надзора) 

ҚР Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын рет-
теу мен қадағалау агенттігі (Қаржылық қадағалау 
агенттігі)

АФР Африканский фонд развития Африка даму қоры
АФУ административно-финансовое управление əкімшілік-қаржылық басқарма
АХО административно-хозяйственный отдел əкімшілік-шаруашылық бөлім
АЦ аналитический центр талдау орталығы
АЦВК аналого-цифровой вычислительный комплекс аналогтық-цифрлық есептеу кешені
АЦВС аналого-цифровая вычислительная система аналогтық-цифрлық есептеу жүйесі
АЦП аналого-цифровой преобразователь аналогтық-цифрлық түрлендіргіш
АЦР Азиатский центр развития Азия даму орталығы
АЦФИ Аналитический центр финансовой информации Қаржы ақпаратының талдамдық орталығы
АЭ атомная энергия атом энергиясы
АЭН Агентство экономических новостей Экономикалық жаңалықтар агенттігі
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АЭНПД Академия экономических наук и предпринима-
тельской деятельности 

Экономика ғылымдары мен кəсіпкерлік қызмет 
академиясы

а/я абонентский ящик абоненттік жəшік
Б

БАКС банковская автоматическая клиринговая система банктің автоматты клирингілік жүйесі
БАРС Банк развития сельского хозяйства Ауыл шаруашылығын дамыту банкі
б/в безвизовый въезд рұқсатсыз кіру
БВК базовый вычислительный комплекс базалық есептеу кешені
БВР Бюро взаимных расчетов өзара есеп айырысу бюросы
БВУ банки второго уровня екінші деңгейдегі банктер 
БД база данных деректер қоры
БД банк данных дерекқор
БДГД база данных готовых документов дайын құжаттар деректерінің қоры
БДК Банк долгосрочного кредитования Ұзақ мерзімді несиелендіру банкі
БИ бизнес-инкубатор бизнес-инкубатор
БИК банк ипотечного кредитования ипотекалық несиелендіру банкі
БИК банковский идентификационный код банкінің сəйкестендіру коды
БИК банковский индивидуальный код банкінің жеке коды
БИКИ Бюллетень иностранной коммерческой инфор-

мации
Шетелдік коммерциялық ақпарат бюллетені

БИН банковский идентификационный номер банктің сəйкестендіру нөмірі
БИНТ Бюро иностранной науки и техники Шетелдік ғылым мен техника бюросы
БИТ Бюро информационных технологий Ақпараттық технологиялар бюросы
БК брокерская контора брокерлік кеңсе, брокерлер кеңсесі
БК Бюджетный кодекс Бюджет кодексі
БК РК Бюджетный кодекс РК ҚР-ның Бюджет кодексі
БКК Банковский консультационный Комитет Банктің кеңес беру комитеті, Банктің сабағаттық 

комитеті 
БКП Бюро контроля переводов Аударымдарды бақылау бюросы
БКС банковская компьютерная система банктің компьютерлік жүйесі
б.м.о. без моей ответственности менің жауапкершілігімсіз
БМПБ Банк международных платежных балансов Халықаралық төлем теңгерімдері банкі
БМР Банк международных расчетов Халықаралық есептесу банкі
БМС Бюро международных связей Халықаралық байланыстар бюросы
б/н безналичный қолма-қол ақшасыз
БНК Банк “Национальный кредит” “Ұлттық кредит” банкі
БНО Благотворительная некоммерческая организация Бейкоммерциялық қайырымдылық ұйымы
БНС Бюро нормализации и стандартизации Нормаландыру жəне стандарттау бюросы
БНТИ Бюро научно-технической информации Ғылыми-техникалық ақпарат бюросы
БНХ баланс народного хозяйства халық шаруашылығы теңгерімі
БОО благотворительная общественная организация қоғамдық қайырымдылық ұйымы
БОТ Бюро организации труда Еңбекті ұйымдастыру бюросы
БП Биржевая палата Биржалық палата
БП блок печати (в ЭВМ) баспа блогі
БПГ Банковско-промышленная группа банкілік-өнеркəсіптік топ
БПО базовое программное обеспечение базалық бағдарламалық қамтамасыз ету
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БР Банк развития Даму банкі
брит. британский британ, британдық
БРОП бригадный обменный пункт бригадалық айырбас бекеті
БРП Банк развития и предпринимательства Даму жəне кəсіпкерлік банкі
БС биржевой совет биржалық кеңес
БСК бесконтактная смарт-карта байланыссыз смарт-карта
БСН Бюро стандартизации и нормализации Стандарттау жəне нормаландыру бюросы
БСП библиотека стандартных программ стандарттық бағдарламалар кітапханасы
БСУ бесконтактная станция управления байланыссыз басқару стансасы
БСФ банковский страховой фонд банктің сақтандыру қоры
БТ биржа труда еңбек биржасы
БТД Бюро технической документации Техникалық құжаттама бюросы
БТИ Бюро технической инвентаризации Техникалық түгендеу бюросы
БТК Бюро технического контроля Техникалық бақылау бюросы
БТН Брюссельская таможенная номенклатура Брюссельде қабылданған кеден номенклатурасы
БТН Бюро по трудоустройству населения  Халықты жұмысқа орналастыру жөніндегі бюро
БТО база технического обслуживания техникалық қызмет көрсету базасы
БТЭ Бюро товарных экспертиз Тауар сараптамалары бюросы, Тауарларды са-

раптау бюросы
БТЭИ Бюро технико-экономической информации Техникалық-экономикалық ақпарат бюросы
б/у бывший в употреблении бұрын пайдаланылған, пайдалануда болған, 

пайдаланылған
букв. буквально сөзбе-сөз
бум. бумажный қағаз
бух. бухгалтер, бухгалтерский бухгалтер, бухгалтерлік
БФК Бюджетно-финансовый комитет Бюджетно-финансовый комитет
БЦИ буквенно-цифровая информация əріптік-цифрлық ақпарат
БЦС буквенно-цифровое сообщение əріптік-цифрлық хабарлама
БЭС Бенилюкс экономический союз Бенилюкс (Бельгия, Нидерланд, Люксембург) 

экономикалық одағы
БЭСТ Банк экономического содействия творчеству и 

предпринимательству
Шығармашылық пен кəсіпкерлікке 
экономикалық жəрдемдесу банкі

В
в. век (после цифры) ғасыр
В. восток шығыс
ВАВТ Всероссийская академия внешней торговли Бүкіл ресейлік сыртқы сауда академиясы
ВАК Высшая арбитражная комиссия Жоғары төрелік комиссиясы
ВАК Высшая аттестационная комиссия Жоғары аттестациялық комиссия
ВАК Высший аттестационный комитет Жоғары аттестациялық комитет
ВАМ Всероссийская ассоциация маркетинга Бүкілресейлік маркетинг қауымдастығы
ВАО Внешнеторговое акционерное общество Сыртқы сауда акционерлік қоғамы
ВАО Внешнеэкономическое акционерное общество Сыртқы экономикалық акционерлік қоғам
вар. вариант нұсқа
ВАС Высший арбитражный суд Жоғары төрелік сот
ВАШ Высшая административная школа Жоғары əкімшілік мектебі
ВБ валютная биржа валюталық биржа, валюта биржасы
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ВБ Всемирный банк Дүниежүзілік банк
ВБА Всемирная брокерская ассоциация Дүниежүзілік брокерлік қауымдастық
ВББ Всероссийский биржевой банк Бүкіл ресейлік биржа банкі
вв. века (после цифра) ғғ., ғасырлар (цифрдан кейін)
ВВЗ внутренний валютный заем ішкі валюталық қарыз
ВВО Всероссийское внешнеторговое объединение Бүкіл ресейлік сауда бірлестігі
ВВП валовой внутренний продукт жалпы ішкі өнім
ВГНА Всероссийская государственная налоговая ака-

демия
Бүкіл ресейлік мемлекеттік салық академиясы

ВДС валовая добавленная стоимость жалпы қосылған құн
верх. верхний үстіңгі
ВЕСТ Восточно-европейское сотрудничество и торгов-

ля
Шығыс Еуропалық ынтымақтастық жəне сауда 

ВИКА Восточно-европейская инвестиционная компа-
ния

Шығыс Еуропа инвестициялық компа ниясы

ВИУ Высший институт управления Жоғары басқару институты
ВК выставочный комплекс көрме кешені
ВК высшего качества жоғары сапалы
ВК вычислительный комплекс есептеуіш кешен, есептеу кешені
ВКГ высшая классификационная группа жоғары сыныптамалық топ
ВККС Высшая квалификационная коллегия судей Судьялардың жоғары біліктілік алқасы, 

Сотқазылардың жоғары біліктілік алқасы 
ВКТ Всемирная конфедерация труда Дүниежүзілік еңбек конфедерациясы
ВКЦ Временный координационный центр Уақытша үйлестіру орталығы
ВМЛ Всемирная мусульманская лига Дүниежүзілік мұсылмандар лигасы
ВМС вертикальная маркетинговая система сатылас маркетингілік жүйе
ВНД валовый национальный доход жалпы ұлттық табыс
ВНД внутренняя норма доходности табыстылықтың ішкі нормасы
внеш. внешний сыртқы
Внешэко-
номбанк

Банк внешнеэкономической деятельности Сыртқы экономикалық қызмет банкі

ВНП валовой национальный продукт жалпы ұлттық өнім
внутр. внутренний ішкі
ВО всероссийское объединение бүкіл ресейлік бірлестік
ВОВ Великая Отечественная война Ұлы Отан соғысы
ВОЗ внешний облигационный заем сыртқы облигациялық қарыз
ВОИС Всемирная организация по охране интеллекту-

альной собственности
Дүниежүзілік зияткерлік меншікті қорғау ұйымы

ВОЛС волоконно-оптическая линия связи талшықты-оптикалық байланыс желісі
ВОП валовый общественный продукт жалпы қоғамдық өнім
ВОП воспроизводство общественного продукта қоғамдық өнімді ұдайы өндіру
вост. восточный шығыс
ВОХР внутренняя охрана ішкі күзет
ВОХР Военизированная охрана əскерилендірілген күзет
ВПС Всемирный почтовый союз Дүниежүзілік пошта одағы
ВПС Всемирный продовольственный совет (ООН) Дүниежүзілік азық-түлік кеңесі (БҰҰ)
ВПУ временный пункт управления уақытша басқару бекеті
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ВПУ вспомагательный пункт управления көмекші басқару бекеті
вр. время уақыт
ВРГ временная рабочая группа уақытша жұмыс тобы
врид временно исполняющий обязанности директора директордың міндетін уақытша атқарушы
врио временно исполняющий обязанности міндетті уақытша атқарушы
ВРДН валовой располагаемый доход нации ұлттың иелігіндегі жалпы табыс
ВРП валовой региональный продукт жалпы аймақтық өнім
ВС валютный сертификат валюталық сертификат
ВС Верховный Совет Жоғарғы Кеңес
ВС Верховный Суд Жоғарғы Сот
ВС вычислительная сеть есептеуіш торап
ВС вычислительное средство есептеуіш құрал
ВС РК Верховный Суд РК ҚР Жоғарғы Соты
ВСМ Всемирный Совет Мира Дүниежүзілік Бейбітшілік Кеңесі
ВСЭ внутренняя сеть электроснабжения электрмен жабдықтаудың ішкі торабы
ВТ высокие технологии жоғары технологиялар
ВТ вычислительная техника есептеу техникасы, есептеуіш техника
ВТАК Внешнеторговая арбитражная комиссия Сыртқы сауда төрелік комиссиясы
ВТБ Внешний торговый банк Сыртқы сауда банкі
ВТК валютно-тарифный комитет валюталық-тарифтік комитет
ВТК временный творческий коллектив уақытша шығармашылық ұжым
ВТК временный трудовой коллектив уақытша еңбек ұжымы
ВТК Высший технический комитет Жоғары техникалық комитет
ВТО Всемирная таможенная организация Дүниежүзілік кеден ұйымы
ВТО Всемирная торговая организация Дүниежүзілік сауда ұйымы
ВТО внешнеторговое объединение сыртқы сауда бірлестігі
ВТС владелец транспортных средств көлік құралдарының иелері
ВТС Всемирный продовольственный совет (ООН) Дүниежүзілік азық-түлік кеңесі (БҰҰ)
ВТТ внутренний таможенный тариф ішкі кеден тарифі
ВТТ внутренний таможенный транзит ішкі кеден транзиті
ВТЭ врачебно-трудовая экспертиза Дəрігерлік еңбек сараптамасы
ВТЭК Врачебно-трудовая экспертная комиссия Дəрігерлік-еңбек сараптама комиссиясы
ВУЗ высшее учебное заведение жоғары оқу орны
ВФАС Всемирная Федерация ассоциаций содействия 

ООН
БҰҰ-ға жəрдемдесу қауымдастықтарының 
Дүниежүзілік Федерациясы

ВФ выставочный фонд көрме қоры
ВФМ Всемирный фонд мира Дүниежүзілік бейбітшілік қоры
ВФП Всемирная федерация профсоюзов Дүниежүзілік кəсіподақтар федерациясы
ВФС валютно-финансовая система валюта-қаржы жүйесі
ВФСООН Всемирная федерация содействия Организации 

Объединенных наций
Біріккен Ұлттар Ұйымына Дүниежүзілік 
жəрдемдесу федерациясы

ВФУ Валютно-финансовое управление Валюта-қаржы басқармасы
ВЦ Выставочный центр Көрме орталығы
ВЦ вычислительный центр есептеу орталығы, есептеуіш орталық
ВЦКП Вычислительный центр коллективного пользо-

вания
Ұжымдық пайдаланудағы есептеу орталығы



1083

ВЧ вычислительная техника есептеуіш техника, есептеу техникасы
ВЧК Временная чрезвычайная комиссия Уақытша төтенше комиссия
ВШМБ Высшая школа международного бизнеса Жоғары халықаралық бизнес мектебі
ВШЭ Высшая школа экономики Жоғары экономика мектебі
ВЭБ Внешнеторговый экономический банк Сыртқы сауда экономикалық банкі
ВЭБ Внешний экономический банк (Внешэконом-

банк)
Сыртқы экономикалық банк

ВЭД внешнеэкономическая деятельность сыртқы экономикалық қызмет
ВЭД валовой эксплуатационный доход жалпы пайдалану табысы
ВЭО внешнеэкономическое объединение сыртқы экономикалық бірлестік
ВЭО вольное экономическое общество еркін экономикалық қоғам
ВЭР вторичные энергоресурсы қайталама энергиялық ресурстар
ВЭФ Всемирный экономический форум Дүниежүзілік экономикалық форум
ВЭШ Высшая экономическая школа Жоғары экономикалық мектеп

Г
г. год (после цифры) жыл
г. город қала
г грамм грамм
ГА Глава администрации Əкімшілік басшысы
ГА городская администрация қала əкімшілігі, қалалық əкімшілік
ГА ООН Генеральная Ассамблея ООН БҰҰ Бас Ассамблеясы
ГААП GAAP - Genarally accepted audіtіng prіncіples - 

Общепринятые принципы бухгалтерского учета
GAAP - Genarally accepted audіtіng prіncіples - 
Бухгалтерлік есептің жалпыға ортақ қағидаты

ГАБ GAB - General Arrangement to Borrow - Генераль-
ное соглашение о взаимствовании

GAB - General Arrangement to Borrow - өзара 
қарыз туралы бас келісім

газ. газета газет
ГАС государственная автоматизированная система мемлекеттік автоматтандырылған жүйе
ГАСНТИ Государственная автоматизированная система на-

учно-технической информации
Ғылыми-техникалық ақпараттың мемлекеттік 
автоматтандырылған жүйесі

ГАТИ Государственная административно-техническая 
инспекция

Мемлекеттік əкімшілік-техникалық инспекция

ГАТТ GATT - General Agreement on Tarіffs and Trade - 
Генеральное соглашение о тарифах и торговле

GATT - General Agreement on Tarіffs and Trade - 
Тарифтер мен сауда туралы бас келісім

ГБ государственная безопасность мемлекеттік қауіпсіздік
ГБР Городское бюро регистрации (прав на недвижи-

мость)
Қалалық тіркеу бюросы

ГБРПН Городское бюро регистрации прав на недвижи-
мость

Жылжымайтын мүлікке құқықты қалалық тіркеу 
бюросы

ГВК Государственная внешторговая компания Мемлекеттік сыртқы сауда компаниясы
ГВК Государственная внешнеэкономическая комиссия Мемлекеттік сыртқы экономикалық келісім
ГВУ группа высокого уровня жоғары деңгейтегі топ (жоғары деңгейдегі 

жұмыс тобы)
ГВЦ головной вычислительный центр басты есептеуіш орталық
ГВЭ Государственная вневедомственная экспертиза Мемлекеттік идарадан тыс сараптама
гг. годы (после цифр) жылдар, жж.
гг. господа мырзалар
ГГИ Главный государственный инспектор Мемлекеттік бас инспектор
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ГД Государственная дума Мемлекеттік дума
ГДО государственное долговое обязательство мемлекеттік борышқорлық міндеттеме
ГДР германская депозитарная расписка герман депозитарийлерінің қолхаты
ГДР глобальные депозитарные расписки ғалами депозитарлық қолхаттар
ген. генерал, генеральный генерал; бас
генсек Генеральный секретарь Бас хатшы
ГИА Государственное имущественное агентство Мемлекеттік мүлік агенттігі
ГИВЦ Государственный информационно-вычислитель-

ный центр
Мемлекеттік ақпараттық-есептеу орталығы

ГИК Государственная инвестиционная корпорация Мемлекеттік инвестициялық корпорация
ГИФ Глобальный информационный фонд Ғалами ақпараттық қор
ГИФЦ Главный информационный центр Бас ақпараттық орталық
ГК государственная компания мемлекеттік компания
ГК Гражданский кодекс Азаматтық кодекс
ГК РК Гражданский кодекс Республики Казахстан Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі
ГКБО Государственные краткосрочные банковские об-

лигации
Мемлекеттік қысқа мерзімді банк облигациялары

ГКЗ Государственный комитет заказов Мемлекеттік тапсырыстар комитеті
ГКИ Государственный комитет по управлению госу-

дарственным имуществом (Госкомимущество)
Мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі 
мемлекеттік комитет (Меммүлікком)

ГКЛ Государственная контрольная лаборатория Мемлекеттік бақылау зертханасы
ГКНТ Государственный комитет по науке и технике Ғылым жəне техника жөніндегі мемлекеттік ко-

митет
ГКО государственное казначейское обязательство мемлекеттік қазынашылық міндеттеме
ГКО государственная краткосрочная облигация мемлекеттік қысқа мерзімді облигация
ГКО государственное казначейское обязательство 

(ценная бумага)
мемлекеттік қазынашылық міндеттеме (бағалы 
қағаз)

ГКО государственные краткосрочные облигации мемлекеттік қысқа мерзімді облигациялар
ГКПП государственный контрольно-пропускной пункт мемлекеттік бақылау-өткізу бекеті
ГКРК Гражданский кодекс Республики Казахстан Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі
ГКХ городское коммунальное хозяйство қалалық коммуналдық шаруашылық
ГКЭР Государственная комиссия по экономическим 

реформам
Экономикалық реформалар жөніндегі 
мемлекеттік комиссия

ГКЭС Государственный комитет по внешним экономи-
ческим связям

Сыртқы экономикалық байланыстар жөніндегі 
мемлекеттік комитет

гл. глава; главный басшы; бас, басты
ГлавПЭУ Главное производственно-экономическое управ-

ление
өндірістік-экономикалық бас басқарма

гл. обр. главным образом негізінен
ГМД гибкий магнитный диск иілгіш магнитті диск
ГМПО государственное межотраслевое производствен-

ное объединение
мемлекеттік сала аралық өндірістік бірлестік

ГМС группа материального снабжения материалдық жабдықтау тобы
ГМЭК Государственная межведомственная экспертная 

комиссия
Мемлекеттік идара аралық сараптама комиссия-
сы

г-н господин; гражданин мырза; азамат
ГНГ гармонизированная номенклатура грузов жүктердің үйлестірілген номенклатурасы
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ГНИВЦ Государственный научно-исследовательский вы-
числительный центр

Мемлекеттік ғылыми-зерттеу есептеу орталығы

ГНИП Государственное научно-исследовательское 
предприятие

Мемлекеттік ғылыми-зерттеу кəсіпорны

ГНК Государственная нефтяная компания Мемлекеттік мұнай  компаниясы
ГНПКФ Государственная научно-производственная ком-

мерческая фирма
Мемлекеттік ғылыми-өндірістік коммерциялық 
фирма

ГНПП Государственное научно-производственное пред-
приятие

Мемлекеттік ғылыми-өндірістік кəсіпорын

ГНПФ Государственный накопительный пенсионный 
фонд

Мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қоры

ГНПЦ Государственный научно-производственный 
центр

Мемлекеттік ғылыми-өндірістік орталық

ГНС Государственная налоговая служба Мемлекеттік салық қызметі
ГНТЦ Государственный научно-технический центр Мемлекеттік ғылыми-техникалық орталық
ГО Государственная охрана Мемлекеттік күзет
ГО Государственное объединение Мемлекеттік бірлестік
ГО Гражданская оборона Азаматтық қорғаныс
Гознак Главное управление производства государствен-

ных знаков (монет и орденов)
Мемлекеттік белгілерді (мəнеттер мен 
ордендерді) өндіру бас басқармасы

ГОИ группа обработки информации ақпаратты өңдеу тобы
ГОО государственные органы опеки мемлекеттік қорғаншылық органдары
гор. городской қалалық
гос. государственный мемлекеттік
гос-во государство мемлекет
Госгортех-
надзор

Государственный комитет по надзору за без-
опасным ведением работ в промышленности и 
горному надзору

Өнеркəсіпте жұмысты қауіпсіз жүргізуді 
қадағалау жəне кен қадағалау жөніндегі 
мемлекеттік комитет

госдеп Государственный департамент Мемлекеттік департамент
госком Государственный комитет Мемлекеттік комитет
Госкомзем Государственный комитет по земельным ресур-

сам и землеустройству
Жер ресурстары жəне жерге орналастыру 
жөніндегі мемлекеттік комитет

Госкомиму-
щество 

Государственный комитет по управлению иму-
ществом 

Мүлікті басқару жөніндегі мемлекеттік комитет

Госкомстан-
дарт

Государственный комитет по управлению каче-
ством продукции и стандартам

Өнім сапасын басқару жəне стандарттар 
жөніндегі мемлекеттік комитет

Госкомстат Государственный комитет статистики, Государ-
ственный комитет по статистике

Мемлекеттік статистика комитеті, Статистика 
жөніндегі мемлекеттік комитет

Госкомтруд Государственный комитет по вопросам труда и 
заработной платы

Еңбек жəне жалақы мəселелері жөніндегі 
мемлекеттік комитет

Госкон Государственный контроль Мемлекеттік бақылау
Госналог-
служба

Государственная налоговая служба Мемлекеттік салық қызметі

Госметр Государственное управление (по производству) 
метрических мер (длины, объема и веса)

Метрикалық өлшемдер (ұзындық, көлем жəне 
салмақ өндіру жөніндегі) мемлекеттік басқарма

ГосНИИ Государственный научно-исследовательский ин-
ститут

Мемлекеттік ғылыми-зерттеу институты

ГосНИЦ Государственный научно-исследовательский 
центр

Мемлекеттік ғылыми-зерттеу орталығы
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ГосНПО Государственное научно-производственное объ-
единение

Мемлекеттік ғылыми-өндірістік бірлестік

ГосНПП Государственное научно-производственное пред-
приятие

Мемлекеттік ғылыми-өндірістік кəсіпорын

Госплан Государственный плановый комитет Мемлекеттік жоспарлау комитеті
Госреестр Государственный реестр Мемлекеттік тізілім
Госснаб Государственный комитет по материально-техни-

ческому снабжению
Материалдық-техникалық жабдықтау жөніндегі 
мемлекеттік комитет

ГОСТ, Гос-
стандарт

Государственный стандарт Мемлекеттік стандарт

ГОСТАР Государственный статистический регистр юри-
дических лиц, их обособленных подразделений и 
индивидуальных предпринимателей

Заңды тұлғалардың, олардың оқ шау лан ды рыл-
ған бөлімшелерінің жəне жеке кəсіпкерлердің 
мемлекеттік статистикалық тіркелімі

Госстрах Государственное страхование Мемлекеттік сақтандыру
ГП Генеральная Прокуратура Бас Прокурор
ГП Генеральный план Бас жоспар
ГП государственное предприятие мемлекеттік кəсіпорын
ГП РК Генаральная Прокуратура Республики Казахстан Қазақстан Республикасының Бас Прокуратурасы
ГП СЭДОК Государственная программа создания единой 

системы электронного денежного обращения и 
кредита

Электрондық ақша айналысы мен несиенің 
бірыңғай жүйесін жасаудың мемлекеттік 
бағдарламасы

ГПВО Государственное производственное внешнетор-
говое объединение

Мемлекеттік өндірістік сыртқы сауда бірлестігі

ГПК государственный производственный комплекс мемлекеттік өндірістік кешен
ГПК Гражданско-процессуальный кодекс Азаматтық-іс жүргізу кодексі
ГПНТБ Государственная публичная научно-техническая 

библиотека
Мемлекеттік көпшілік ғылыми-техникалық 
кітапхана

ГПО гражданско-правовая ответственность азаматтық-құқықтық жауапкершілік
ГПО ВТС  гражданско-правовая ответственность владельца 

транспортных средств
көлік құралдары иелерінің азаматтық құқықтық 
жауапкершілігі

ГПП государственная программа приватизации мемлекеттік жекешелендіру бағдарламасы
ГПС генеральный план счетов шоттардың бас жоспары
ГПФИИР  государственный проект финансирования инве-

стиционно-инновационых работ
инвестициялық инновациялық жұмыстарды 
мемлекеттік қаржыландыру жобасы

ГПЭУ Главное планово-экономическое управление Бас жоспарлау-экономикалық басқармасы
Гр грэй грэй
ГР группа реконструкции қайта құру тобы
гр. гражданин, гражданка азамат, азаматша
гражд. гражданский азаматтық
ГРИ гарантия риска инвестиций инвестициялар тəуекелі кепілдігі
ГРКЦ головные расчетно-кассовые центры бас есептесу-кассалық орталықтары
ГРКЦ Государственный расчетно-кассовый центр Мемлекеттік есептесу-кассалық орталығы
ГРЭ гарантия риска экспорта экспорт тəуекелдігі кепілдігі
ГС гармонизированная система (гармонизированная 

система описания и кодирования товаров)
үйлестірілген жүйе (тауарларды сипаттау мен 
кодтаудың үйлестірілген жүйесі)

ГС Государственный совет Мемлекеттік кеңес
ГСВЧ Государственная служба времени и частот Мемлекеттік уақыт пен жиіліктер қызметі
ГСЗ глобальная система защиты ғалами қорғаныш жүйесі
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ГСК Генеральная страховая компания Бас сақтандыру компаниясы
ГСМСЭ Государственная служба медико-социальной экс-

пертизы 
Мемлекеттік медициналық-əлеуметтік сараптама 
қызметі

ГСП Государственный сортировочный пункт Мемлекеттік сұрыптау бекеті
ГСПД Государственная система передачи данных Деректерді берудің мемлекеттік жүйесі
ГСПИ Государственная система патентной информации Патенттік ақпараттың мемлекеттік жүйесі
ГСС государственная система стандартизации мемлекеттік стандарттау жүйесі
ГСТП глобальная система торговых преференций ғалами сауда пұрсаттылықтары жүйесі
ГТД грузовая таможенная декларация кедендік жүк мағлұмдамасы
ГТК Государственный таможенный комитет Мемлекеттік кеден комитеті
ГТК Государственная транспортная компания Мемлекеттік көлік компаниясы
ГТП гигиена труда и производства еңбек пен өндіріс гигиенасы
ГТС Государственная телефонная связь Мемлекеттік телефон байланысы
ГТСБ государственные трудовые сберегательные банки мемлекеттік еңбек жинақ банкілері
ГУ главное управление бас басқарма
ГУ государственное управление мемлекеттік басқарма
ГУБОП 
(ГУОП)

Главное управление по борьбе с организованной 
преступностью 

Ұйымдасқан қылмыспен күрес жөніндегі бас 
басқарма

ГУБЭП 
(ГУЭП)

Главное управление по борьбе  с экономически-
ми преступлениями

Экономикалық қылмыспен күрес жөніндегі бас 
басқарма

ГУВС Главное управление внешних связей Сыртқы байланыстар бас басқармасы
ГУК Главное управление кадров Кадрлар бас басқармасы
ГУСХ Главное управление сельского хозяйства Ауыл шаруашылығы бас басқармасы
ГФ Гильдия финансистов Қаржыгерлер гильдиясы
ГФЗ Государственный фонд занятости Мемлекеттік жұмыспен қамту қоры
ГФСС Государственный фонд социального страхования Əлеуметтік мемлекеттік сақтандыру қоры
ГХК государственная холдинговая компания мемлекеттік холдингілік компания
ГЦБ государственная ценная бумага мемлекеттік бағалы қағаз
ГЦВП Государственный центр по выплате пенсии Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталық
ГЦА Государства Центральной Азии Орталық Азия мемлекеттері
ГЦБ Государственная ценная бумага Мемлекеттік бағалы қағаз
ГЧП Государственно-частное партнерство мемлекеттік-жеке меншіктік əріптестік
ГЭК Государственная экономическая комиссия Мемлекеттік экономикалық комиссия
ГЭСВ годовая эффективная ставка вознаграждения жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі
ГЭЧ государственный эталон частоты мемлекеттік жиілік эталоны
ГЭЭ Государственная экологическая экспертиза Мемлекеттік экологиялық сараптама

Д
ДБ дочерний банк еншілес банк
д.б. должно быть болуға тиіс
дБ децибел децибел
ДБВ депозит банковского вклада банк салымы депозиті
ДБВ договор банковского вклада банк салымы шарты
ДБВ договор банковского вознаграждения банк сыйақысы шарты
ДБД документальная база данных құжаттық деректер қоры
ДВК дифференцированные валютные коэффициенты сараланған валюталық коэффициенттер
ДВР Департамент валютного регулирования Валюталық реттеу департаменті



1088

ДДН Дом дружбы народов Халықтар достығы үйі
ДДП дисконтированный денежный поток дисконтталған ақша ағыны
ДДС Дилерско-дистрибьюторская сеть Дилерлік-дистрибьюторлық торап
ДЕЗ дирекция единого заказчика бірыңғай тапсырыскер дирекциясы
дек. декабрь желтоқсан
демогр. демография, демографический демография, демографиялық
ден. денежный ақша, ақшалай
деп. депутат депутат
деп. департамент департамент
Дж джоуль джоуль
ДЖ департамент жилья тұрғын үй департаменті
ДЗ дебиторская задолженность дебиторлық берешек
ДЗУ долговременное запоминающее устройство ұзақ мерзімді есте сақтау қондырғысы
ДИ досмотровый инструмент тексермелеу аспабы
ДИО Департамент иностранных операций Шетелдік операциялар департаменті
дип., дипл. дипломатия, дипломатический дипломатия, дипломатиялық
ДИПС Департамент инвестиционных программ строи-

тельства 
Құрылыс инвестициялық бағдарламалары 
департаменті

ДИСП Департамент инвестиционных строительных 
программ

Инвестициялық құрылыс бағдарламалары 
департаменті

дисп. диспетчер, диспетчерский диспетчер, диспетчерлік
ДК Дайнерз-клаб Дайнерз-клаб (халықаралық пластикалық несие 

карточкасы)
ДК диспетчерский контроль диспетчерлік бақылау
ДК дозиметрический контроль дозиметриялық бақылау
ДКБ депозитарно-клиринговый банк депозитарлық-клирингілік банк
ДКБ Договор о коллективной безопасности Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт
“ДКБ-2020” “Дорожная карта бизнеса - 2020” “Бизнес жол картасы - 2020”
ДКО депозитарно-клиринговая организация депозитарлық-клирингілік ұйым
ДКС депозитарно-клиринговая система депозитарлық клирингілік жүйе
ДМ денежная масса ақша жиыны
ДМС добровольное медицинское страхование ерікті медициналық сақтандыру
ДН двойное налогообложение қосарлы салық салу‚ қос салық салу
ДНЗ денежно-налоговый зачет ақша-салық есебіне жатқызу
ДО дочерняя организация еншілес ұйым
ДОГ долговое обязательство государства мемлекеттің борышқорлық міндеттемесі
ДОИ Департамент общественной информации Қоғамдық ақпарат департаменті
док. документальный құжаттық
докл. доклад баяндама
долл. доллар доллар
доп. дополнение толықтыру
доп. допольнительно қосымша
ДОС дисковая операционная система дискілік операциялық жүйе
ДОС добровольное ограничительное соглашение ерікті шектеу келісімі
ДП дозиметрический прибор дозиметриялық прибор
ДП Дом правительства Үкімет үйі



1089

ДП дополнительная поправка қосымша түзету
ДПВ добровольный пенсионный взнос ерікті зейнетақы жарнасы
ДППВ добровольный профессиональный пенсионный 

взнос
ерікті кəсіби зейнетақы жарнасы

др. древний ежелгі
др. другие басқалар
ДР DR - detectіon rіsk - риск необноружения DR - табылмау тəуекелі, таптырмау тəуекелі
ДРТ досмотровая рентгеновская техника рентгендік тексермелеу техникасы
ДС Дальный Север Қиыр Солтүстік
ДС Дворец съездов Съездер сарайы
ДС долговременное сооружение ұзақ мерзімді ғимарат
ДСК депозитно-сберегательная касса депозиттік-жинақ кассасы
ДСО долгосрочный отпуск ұзақ мерзімді демалыс
ДСП для служебного пользования қызмет бабында пайдалану үшін
ДТ долговой тенге борыш ақша, борышқорлық ақша
ДТП дорожно-транспортное происшествие жол-көлік оқиғасы
ДТПО добавочный лист к таможенному приходному 

ордеру
кедендік кіріс ордеріне қосымша парақ

ДТС декларация таможенной стоимости кедендік құн мағлұмдамасы
ДТС дорожно-транспортная ситуация жол-көлік жағдайы
ДТС дорожно-транспортная служба жол-көлік қызметі
ДТУ диспетчерская телевизионная установка диспетчерлік телевизиялық қондырғы
ДФ дорожный фонд жол қоры
ДФК дифференциальная классификация сараланымдық сыныптау (патенттануда)
ДФЛ  договор финансового лизинга қаржы лизингі шарты
ДЦ диспетчерская централизация диспетчерлік орталықтандыру
д.э.н. доктор экономических наук экономика ғылымының докторы
ДЭО добровольное экспертное ограничение ерікті сараптамалық шектеу
ДЭС дизельная электростанция дизельдік электр стансасы

Е
ЕАД единый административный документ бірыңғай əкімшілік құжат
ЕААП Европейский альянс агентств печати Еуропалық баспасөз агенттіктерінің одағы
ЕАИС единая автоматизированная информационная 

система 
бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық жүйе

ЕАС Евразийский союз Еуразия одағы
ЕАСК единая автоматизированная система контроля бірыңғай автоматтандырылған бақылау жүйесі
ЕАСС единая автоматизированная сеть связи бірыңғай автоматтандырылған байланыс торабы
ЕАСС единая автоматизированная система связи бірыңғай автоматтандырылған байланыс жүйесі
ЕАСТ Европейская ассоциация свободной торговли Еуропалық еркін сауда қауымдастығы
ЕБИК EBІC - European Banks’ Іnternatіonal Company - 

Международная компания европейских банков
EBІC - European Banks’ Іnternatіonal Company - 
Еуропа банктерінің халықаралық компаниясы

ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития Еуропа жаңғыру жəне даму банкі
ЕВЕ Европейская валютная единица Еуропалық валюта өлшемі
ЕВЗ Единообразный вексельный закон Біркелкі вексель заңы
ЕВИ Европейский валютный институт Еуропалық валюта институты
ЕВОС Европейское бюро по окружающей среде Қоршаған орта жөніндегі еуропалық бюро
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евр. европейский еуропалық
европ. европейский еуропалық
ЕВР единый внутренний рынок бірыңғай ішкі нарық
ЕврАзЭС Евразийское экономическое сообщество Еуразия экономикалық қоғамдастығы
Европарла-
мент

Европейский парламент Еуропа парламенті

ЕВС Европейская валютная система Еуропалық валюта жүйесі
ЕВС Европейский валютный союз Еуропалық валюта одағы
ЕВС Европейское валютное соглашение Еуропалық валюта келісімі
ЕВФ Европейский валютный фонд Еуропалық валюта қоры
ЕГРПО Единый государственный регистр предприятий и 

организаций
Кəсіпорындар мен ұйымдардың бірыңғай 
мемлекеттік тіркелімі

ЕГРПО Единый государственный реестр предприятий и 
организаций 

Кəсіпорындар мен ұйымдардың бірыңғай 
мемлекеттік тізілімі

ЕГЭИ европейская группировка экономических инте-
ресов

еуропалық экономикалық мүдделер топтастыры-
мы

ед. единица өлшем, бірлік
EDCF Фонд содействия экономическому развитию Экономикалық дамуға жəрдемдесу қоры
ЕИБ Европейский инвестиционный банк Еуропа инвестициялық банкі
ЕИУС Единая информационно-управляющая система Бірыңғай ақпараттық басқарушы жүйе
ЕКП европейская классификация продукции еуропалық өнім сыныптамасы
ЕКП Европейский кодекс поведения Еуропалық мінез-құлық кодексі
ЕКП Европейская конференция профсоюзов Еуропалық кəсіподақтар конференциясы
ЕКС Единый координационный совет Бірыңғай үйлестіру кеңесі
ЕКС Европейский круглый стол Еуропалық дөңгелек үстел
ЕМС единая модульная система бірыңғай модульдік жүйе
ЕНиР единые нормы и расценки бірыңғай нормалар мен бағалықтар
ЕНК единый народнохозяйственный комплекс бірыңғай халық шаруашылығы кешені
ЕНДС единая номенклатура должностей служащих қызметшілер лауазымының бірыңғай номенкла-

турасы
ЕНТ единое национальное тестирование бірыңғай ұлттық сынақтама
ЕП Европейский парламент Еуропа парламенті, Еуропалық парламент 
ЕПВ Европейское патентное ведомство Еуропалық патент идарасы 
ЕПК Европейская патентная конвенция Еуропалық патент келісімшарты
ЕПО Европейская патентная организация Еуропалық патент ұйымы
ЕПС Европейский патентный союз Еуропалық патент одағы
ЕПС Европейский платежный союз Еуропа төлем одағы
ЕС Европейский Совет Еуропа Кеңесі
ЕС ЕС - European Communіty -Европейский союз ЕС - European Communіty - Еуропа одағы
ЕС Европейское сообщество Еуропа қоғамдастығы
ЕСБД Единая статистическая база данных Бірыңғай статистикалық деректер қоры
ЕС ГЦВП Единый список Государственного центра по вы-

плате пенсии 
Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік 
орталықтың бірыңғай тізімі

ЕС Центра Единый список Государственного центра по вы-
плате пенсии

Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік 
орталықтың бірыңғай тізімі

ЕСИС единая статистическая информационная система бірыңғай статистикалық ақпарат жүйесі
ЕСИЭС Европейская система интегрированных экономи-

ческих счетов
Біріктірілген экономикалық шоттардың 
еуропалық жүйесі



1091

ЕСКК единая система классификации и кодирования 
информации

ақпаратты сыныптау мен кодтаудың бірыңғай 
жүйесі

ЕСН единый социальный налог бірыңғай əлеуметтік салық 
ЕСПИ единая система патентной информации бірыңғай патенттік ақпарат жүйесі
ЕСПОП единые стандарты профессиональной оценочной 

практики
кəсіби бағалау іс-тəжірибесінің бірыңғай стан-
дарттары

ЕСФ Европейский социальный фонд Еуропа əлеуметтік қоры
ЕСЦБ Европейская система центральных банков Еуропа орталық банкілер жүйесі
ЕТКС единый тарифно-квалификационный справочник бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы
ЕТН единая товарная номенклатура бірыңғай тауар номенклатурасы
ЕТС Евразийская торговая система Еуразия сауда жүйесі
ЕТС европейская тарифная сетка Еуропа тарифтік торы
ЕТС Европейские технологии и сервис Еуропалық технологиялар мен сервис
ЕТС Европейский телерадиовещательный союз Еуропалық телерадио хабарларын тарату одағы
ЕТС единая тарифная система бірыңғай тарифтік жүйе
ЕТС единая тарифная ставка бірыңғай тарифтік мөлшерлеме
ЕТС единая торговая сессия бірыңғай сауда сессиясы
ЕТТ единый транзитный тариф бірыңғай транзиттік тариф
ЕФАКИ Европейская федерация Ассоциаций кредитных 

институтов
Еуропа кредит институттары қауымдастықтары 
федерациясы

ЕФВС Европейский фонд валютного сотрудничества Еуропа валюталық ынтымақтастық қоры
ЕФО Еврофейский фонд образования Еуропалық білім қоры
ЕФОГА Европейский фонд ориентации и гарантии сель-

ского хозяйства
Еуропаның ауыл шаруашылығын бағдарлау жəне 
кепілдендіру қоры

ЕФР Европейский фонд развития Еуропа даму қоры
ЕФРР Европейский фонд регионального развития Еуропа аймақтық даму қоры
ЕФФАС EFFAS - European Federatіon of Fіnancіal Analyst 

Socіetіes - Европейская Федерация сообществ 
финансовых аналитиков

EFFAS - European Federatіon of Fіnancіal Analyst 
Socіetіes - Еуропа қаржы талдампаздары 
қоғамдастықтары федерациясы

ЕЦБ Европейский центральный банк Еуропа орталық банкі
ЕЧЗ Единообразный чековый закон Біркелкі чек заңы
ЕЭВС Европейский экономический и валютный союз Еуропа экономикалық жəне валюталық одағы
ЕЭК Европейская экономическая комиссия Еуропалық экономикалық комиссиясы
ЕЭП Европейское экономическое пространство Еуропа экономикалық кеңістігі
ЕЭП Единое экономическое пространство Бірыңғай экономикалық кеңістік (Ресей, Укра-

ина, Белоруссия жəне Қазақстан аумағында 
құрылған кеңістік)

ЕЭС Европейское экономическое сообщество (Общий 
рынок)

Еуропа экономикалық қоғамдастығы (Ортақ 
нарық)

ЕЭС единая энергетическая сеть; единая энергетиче-
ская система

бірыңғай энергетикалық желі; бірыңғай 
энергетикалық жүйе

Ж
ЖА жилищное агентство тұрғын үй агенттігі
жарг. жаргон, жаргонизм жаргон, жаргонизм
ЖАСО железнодорожное акционерное страховое обще-

ство
темір жол акционерлік сақтандыру қоғамы

ж.-д. железная дорога, железнодорожный темір жол, темір жолдық
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жил. жилищный тұрғын үй
жилкомхоз жилищно-коммунальное хозяйство тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
жилсоцбанк жилищный социальный банк тұрғын үй əлеуметтік банкі
жилфонд жилищный фонд тұрғын үй қоры
ЖК Жилищный кодекс Тұрғын үй кодексі
ЖКД жидкокристаллический дисплей сұйық кристалды дисплей
ЖКК жилищно-коммунальная контора тұрғын үй-коммуналдық кеңсе
ЖКМ жидкокристаллический монитор сұйық кристалды монитор
ЖКУ жилищно-коммунальные услуги тұрғын үй-коммуналдық қызметтерін көрсету
ЖКХ жилищно-коммунальное хозяйство тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
ж/о журнал-ордер журнал-ордер
ЖСБ жилищный социальный банк (жилсоцбанк) тұрғын үй-əлеуметтік банкі
ЖССБ жилищно-строительный сберегательный банк тұрғын үй-құрылыс жинақ банкі

З
З. запад батыс
зав. заведующий (ая) меңгеруші
завлаб заведующий лабораторией зертхана меңгерушісі
завотделом заведующий отделом бөлім меңгерушісі
ЗАГС запись актов гражданского состояния азаматтық хал актілері жазбасы
завхоз заведующий хозяйством шаруашылық меңгерушісі
закС законодательное собрание заңнамалық жинақ, заңдар жинағы
ЗАО закрытое акционерное общество жабық акционерлік қоғам 
зап. западный батыс
зарплата заработная плата жалақы
заруб. зарубежный шетел, шетелдік
ЗАТО закрытое административно- территориальное об-

разование
жабық əкімшілік-аумақтық құрылым

ЗВА золотовалютные активы алтын-валюта активтері
з-д завод зауыт
ЗДП золотодобывающее предприятие алтын өндіруші кəсіпорын
ЗЕС Западноевропейский союз Батыс Еуропа одағы
ЗЕС Западноевропейское сотрудничество Батыс Европалық ынтымақтастық
ЗК Земельный кодекс Жер кодексі
зн., знач. значение мəн 
з/п заработная плата жалақы
ЗП затраты приведенные келтірінді шығын
ЗРК Закон Республики Казахстан Қазақстан Республикасының заңы
ЗС золотой сертификат алтын сертификаты
ЗСП зона свободного предпринимательства еркін кəсіпкерлік аймағы
ЗСТ зона свободной торговли еркін сауда аймағы
ЗУ запоминающее устройство есте сақтаушы құрылғы, жадылы құрылғы
ЗУ земельное управление жер басқармасы
ЗЧА закрытый чековый аукцион жабық чек аукционы
ЗЭБ зона экономического благоприятствования экономикалық қолайлы жағдай жасау аймағы
ЗЭС замкнутая экологическая система томаға-тұйық экологиялық аймақ
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И
ИА инженерная академия инженерлік академия
ИА информационное агентство ақпарат агенттігі
ИАБ ипотечный акционерный банк ипотекалық акционерлік банк
ИАИС ІAІS - Іnternatіonal Assocіatіon of Іnsurance 

Supervіsіon - Международная ассоциация страхо-
вых надзоров (МАСН)

ІAІS - Іnternatіonal Assocіatіon of Іnsurance 
Supervіsіon - Халықаралық сақтандыру 
қадағалауы қауымдастығы

ИАМ институт аграрного маркетинга аграрлық маркетинг институты
ИАП институт автоматизации проектирования жобалауды автоматтандыру институты
ИАПК ІAPC - Іnternatіonal Audіtіng Practіces Commіttee 

- Международный комитет по аудиторской прак-
тике

ІAPC - Іnternatіonal Audіtіng Practіces Commіttee 
- Аудиторлық практика жөніндегі халықаралық 
комитет

ИАС информационно-аналитическая система ақпараттық-талдамдық жүйе
ИБ инвестиционный банк инвестициялық банк
ИБДА институт бизнеса и делового администрирования бизнес жəне іскерлік əкімшілік жүргізу институ-

ты
ИБОС Информационное бюро по вопросам окружаю-

щей среды
Қоршаған орта мəселелері жөніндегі ақпараттық 
бюро

ИБП институт бизнеса и права бизнес жəне құқық институты
ИБР Исламский банк развития Ислам даму банкі
ИВС информационно-вычислительная сеть ақпараттық-есептеу торабы
ИВС информационно-вычислительная система ақпараттық-есептеу жүйесі
ИВТР информационные вычислительные и телекомму-

никационные ресурсы
ақпараттық есептеу жəне телекоммуникациялық 
ресурстар

ИВЦ информационно-вычислительный центр ақпараттық-есептеу орталығы
ИД индекс доходности табыстылық индексі
ИДК инспекционно-досмотровые комплексы инспекциялық-тексермелеу кешендері
ИЖС индивидуальное жилищное строительство жеке тұрғын үй құрылысы
избирком избирательная комиссия сайлау комиссиясы
изд. издательство баспа
ИЗО изоляционно-пропускной пункт оқшаулау-өткізу бекеті, оқшаулау-рұқсаттама 

бекеті
ИИК индивидуальный идентификационный код жеке сəйкестендіру коды (ЖСК)
ИИК информационно-издательская компания ақпараттық-баспа компаниясы
ИИОР институт исследований организованных рынков ұйымдасқан нарықтарды зерттеу институты
ИИН индивидуальный идентификационный номер жеке сəйкестендіру нөмірі (ЖСН)
ИИЦ Издательско-информационный центр Баспа-ақпарат орталығы
ИК измерительный комплекс өлшеуіш кешені, өлшеу кешені
ИК инвестиционная компания инвестициялық компания
ИКАР институт конъюнктуры аграрного рынка аграрлық нарық жағдаяты институты
ИКДЮ инвестиции в капитал других юридических лиц басқа заңды тұлғалардың капиталына салынатын 

инвестициялар
ИКП индивидуальный коэффициент пенсионера зейнеткердің жеке коэффициенті
ИКС информационная коммерческая система ақпараттық коммерциялық жүйе
ИКС Информационно-консультационная служба Ақпараттық-кеңес беру қызметі
им. имени атындағы
ИМТП Институт международной торговли и права Халықаралық сауда жəне құқық инсти туты
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ИМЭМО Институт мировой экономики и международных 
отношений

Əлемдік экономика жəне халықаралық 
қатынастар институты

ИМЭО Институт международных экономических от-
ношений

Халықаралық экономикалық қатынастар инсти-
туты

ИМЭС Институт международных экономических связей Халықаралық экономикалық байланыстар инсти-
туты

инж. инженер, инженерный инженер, инженерлік
ИНН идентификационный номер налогоплательщика салық төлеушінің сəйкестендірме нөмірі
иностр. иностранный шетелдік
инофонд иностранный фонд шетелдік қор
ин-т институт институт
ИНФО информационный отдел ақпараттық бөлім
информ. информатика информатика
и.о. исполняющий обязанности міндетін атқарушы
ИОВ инвалид Отечественной войны Отан соғысының ардагері
ИОСКО ІOSCO - Іnternatіonal Organіzatіon of  Securіtіes 

Commіssіon - Международная организация ко-
миссий по ценным бумагам

ІOSCO - Іnternatіonal Organіzatіon of  Securіtіes 
Commіssіon - Халықаралық бағалы қағаздар 
жөніндегі комиссиялар ұйымы

ИП индивидуальный предприниматель жеке кəсіпкер
ИП иностранное предприятие шетелдік кəсіпорын
ИПБ институт профессиональных бухгалтеров кəсіпқой бухгалтерлер институты
ИПИ иностранные прямые инвестиции шетелдік тікелей инвестициялар
ИПН индивидуальный подоходный налог жеке табыс салығы
и пр. и прочее жəне басқалар, тағы басқалар, т.б.
ИПС индивидуальный пенсионный счет жеке зейнетақы шоты
ИПС институт программных систем бағдарламалық жүйелер институты
ИПС информационно-поисковая система ақпараттық-іздестіру жүйесі
ИПФ инвестиционно-приватизационный фонд инвестициялық-жекешелендіру қоры
ИПЦ индекс потребительских цен тұтынушылар бағасының индексі
ИПЯ информационно-поисковый язык ақпараттық-іздестіру тілі
ИР инкассовое распоряжение инкассолық өкім
ИР ІR - іnherent rіsk - внутрихозяйственный или не-

отъемлемый риск
ІR - іnherent rіsk - ішкі шаруашылық немесе 
ажырағысыз тəуекел

ИРЦ индекс розничных цен бөлшек сауда бағасының индексі
ИРЦ информационно-рекламный центр ақпараттық-жарнамалық орталық
ИС интеллектуальная собственность зияткерлік меншік
ИС информационная сеть ақпараттық желі
ИСЕСКО Исламская организация по вопросам образова-

ния, науки и культуры
Білім, ғылым жəне мəдениет жөніндегі ислам 
ұйымы

ИСЕСКО Совещания генеральных секретарей националь-
ных комиссий 

Ұлттық комиссиялар бас хатшыларының кеңесі

ИСО ІSO - Іnternatіonal Standartіsіon Organіzatіon - 
Международная организация по стандартизации

ІSO - Іnternatіonal Standartіsіon Organіzatіon - 
Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым

исп. исполнение; исполнено; к исполнению орындау; орындалды; орындауға жіберілсін
ИССА интернет-система сервиса абонента абонент сервисінің интернет-жүйесі
ист. история, исторический тарих, тарихи
ИСУ информационная система управления басқарудың ақпараттық жүйесі
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ИТ информационная технология ақпараттық технология
ИТАР-ТАСС Информационное телеграфное агентство России Ресей ақпараттық телеграф агенттігі
и т.д. и так далее тағы-тағылар, тағы сондайлар
ИТД индивидуальная трудовая деятельность жеке еңбек қызметі
ИТД индивидуальный трудовой договор жеке еңбек шарты
ИТК инвестиционная тендерная комиссия инвестициялық тендерлік комиссия
и т.п. и тому подобное тағы сол сияқтылар
ИТР инженерно-технические работники инженер-техник қызметкерлер
ИУС информационно-управляющая система ақпараттық-басқарушы жүйе
ИФ инвестиционный фонд инвестициялық қор
ИФАД ІFAD - Іnternatіonal Fund for Agrіcultural 

Development - Международный фонд сельскохо-
зяйственного развития 

ІFAD - Іnternatіonal Fund for Agrіcultural 
Development - Халықаралық ауыл шаруашығын 
дамыту қоры 

ИФАК ІFAC - Іnternatіonal Federatіon of Accoun-tants - 
Международная федерация бухгалтеров

ІFAC - Іnternatіonal Federatіon of Accoun-tants - 
Халықаралық бухгалтерлер федерациясы

ИФАП ІFAP - Іnternatіonal Federatіon of Agrіcultu-ral 
producers - Международная федерация сельско-
хозяйственных производителей 

ІFAP - Іnternatіonal Federatіon of Agrіcultu-ral 
producers - Ауыл шаруашылығы өн ді ру ші лерінің 
халықаралық федерациясы 

ИФБ инвестиционный фондовый банк инвестициялық қор банкі
ИФК Инвестиционный фонд Казахстана Қазақстан инвестициялық қоры
ИФК ІFC - Іnternatіonal Fіnance Corporatіon - Между-

народная финансовая корпорация
ІFC - Іnternatіonal Fіnance Corporatіon - 
Халықаралық қаржы корпорациясы

ИЦ информационный центр ақпарат орталығы, ақпараттық орталық
ИЧР индекс человеческого развития адам дамуының индексі
ИЧП индивидуальное частное предприятие жеке меншік кəсіпорын
ИЭ институт экономики экономика институты
ИЭА институт экономического анализа экономикалық талдау институты
ИЭОПП институт экономики и организации промышлен-

ного производства
экономика жəне өнеркəсіптік өндірісті 
ұйымдастыру институты

ИЭПНТП институт экономики и прогнозирования научно-
технического прогресса 

экономика жəне ғылыми-техникалық прогресті 
болжау институты

ИЭПП институт экономики переходного периода өтпелі кезең экономикасы институты
ИЭРП Институт экономического развития и планиро-

вания
Экономикалық даму жəне жоспарлау институты

К
КАБ коммерческий акционерный банк коммерциялық акционерлік банк 
каз. казахский қазақ, қазақша, 
КазИАГ 
(КазТАГ)

Казахское информационное агентство Қазақ ақпарат агенттігі (ҚазААГ)

Казпотреб-
союз

Союз потребительских обществ Казахстана Қазақстан тұтынушылар қоғамдары одағы

канд. кандидат кандидат
канц. канцелярия құжатхана
КАПМ САРМ - Capіtal Assets Prіcіng Model - Модель 

оценки финансовых активов
САРМ - Capіtal Assets Prіcіng Model - Қаржы 
активтерін бағалау үлгісі

кар карат карат
КАРД Казахстанская ассоциация реестродержателей Қазақстанның тізілім ұстаушылар қауымдастығы
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KASE Казахстанская фондовая биржа Қазақстан қор биржасы
КАТО классификация объектов административно-тер-

риториального деления
əкімшілік-аумақтық бөлініс объектілерінің сы-
ныптамасы

КАФ CAF - cost and frіght - стоимость и фрахт CAF - cost and frіght - құн жəне тасымал 
КАФ CAF - currency adjustment factor - коффициент 

обмена валют
CAF - currency adjustment factor - валюталарды 
айырбастау коэффициенті

КБ классификация бюджетная бюджеттік сыныптама
КБ коммерческие бумаги коммерциялық қағаздар
КБ коммерческий банк коммерциялық банк
КБ кооперативный банк кооперативтік банк
Кбайт килобайт килобайт
Кбит килобит килобит
КБ координационное бюро үйлестіру бюросы
КБК коды бюджетной классификации бюджеттік сыныптама кодтары
КБСР коммерческий банк социального развития коммерциялық əлеуметтік даму банкі
КБТБС Казахско-британский торгово-промышленный 

совет
Қазақс-британ сауда-өнеркəсіп кеңесі

КВ классификация валют валюталар сыныптамасы
КВП касса взаимопомощи өзара көмек кассасы
КВСС комиссия за ведение ссудного счета несие капиталын жүргізуді жақтайтын комиссия
кВт-ч. киловатт-час киловатт-сағат
кг килограмм килограм, кило, келі
КГС классификатор государственных стандартов мемлекеттік стандарттар сыныптауышы
Кгц килогерц килогерц
КД Общая классификация видов экономической дея-

тельности (классификация деятельности)
Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы сынып-
тамасы (қызмет сыныптамасы)

КДК Контрольно-дисциплинарная комиссия Тəртіптік-бақылау комиссиясы
КДС Кремлевский Дворец съездов Кремльдегі Съездер сарайы
КДЦ Культурно-деловой центр Мəдени-іскерлік орталығы
КЕС Комиссия европейских сообществ Еуропа қоғамдастықтары комиссиясы
КЗ классификация занятий кəсіптер сыныптамасы
КЗК Комитет по защите конкуренции Бəсекені қорғау жөніндегі комитет
КЗоТ Кодекс законов о труде Еңбек туралы заңдар кодексі
КИА контрольно-измерительная аппаратура бақылау-өлшеуіш аппаратура
КИБ коммерческий инвестиционный банк коммерциялық инвестициялық банк
КИБ коммерческий ипотечный банк коммерциялық ипотекалық банк
КИК Казахстанская ипотечная компания Қазақстан ипотекалық компаниясы
КИК Карибская инвестиционная комиссия Кариб инвестициялық комиссиясы
КИКБ коммерческий инвестиционно-кредитный банк коммерциялық инвестициялық-несие банкі
КИН классификация единиц измерения өлшем бірліктерінің сыныптамасы
КИП контрольно-измерительные приборы бақылау-өлшеу приборлары
КИПБ коммерческий инвестиционный промышленный 

банк
коммерциялық инвестициялық өнеркəсіп банкі

КИС Казахинстрах - Казахстанское иностранное стра-
хование

Қазақшетсақтандыру - Қазақстан шетелдік 
сақтандыру

КИСЗН классификация информации по социальной за-
щите населения

халықты əлеуметтік қорғау жөніндегі ақпарат 
сыныптамасы
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КИСИ Казахстанский институт стратегических иссле-
дований при Президента РК

ҚР Президенті жанындағы Қазақстан 
стратегиялық зерттеулер институты

КИЦ компьютерный издательский центр компьютерлік баспа орталығы
КК Координационный комитет Үйлестіру комитеті
ККК Координационно-консультативный комитет Үйлестіру-кеңес беру комитеті (ТМД)
Кл кулон кулон
к.-л. какой-либо, кто-либо қайсыбір, біреу, əлдекім
ККМ контрольно-кассовые машины бақылау-кассалық машиналар
КМ Кабинет Министров Министрлер Кабинеті
км километр километр, шақырым
КМ РК Кабинет Министров Республики Казахстан Қазақстан Республикасының Министрлер 

Кабинеті
КМГ КазМунайГаз ҚазМұнайГаз
КМП Комиссия международного права Халықаралық құқық комиссиясы
КМСУ Комитет по международным стандартам учета Халықаралық есеп стандарттары жөніндегі ко-

митет
КМСФО Комитет по международным стандартам финан-

совой отчетности
Қаржы есептемесінің халықаралық стандартта-
ры жөніндегі комитет

КМЦР Казахстанский межбанковский центр расчетов Қазақстан банк аралық есеп айырысу орталығы
к.-н. какой-нибудь қайсыбір, əлдебір
КНБ Комитет национальной безопасности Ұлттық қауіпсіздік комитеті
КНДР Корейская Народно-Демократическая Республи-

ка
Корей Халық-Демократиялық Республикасы

КНР Китайская Народная Республика Қытай Халық Республикасы
КНТП комплексная научно-техническая программа кешенді ғылыми-техникалық бағдарлама
КО казначейское обязательство қазынашылық міндеттеме
КОАП Кодекс об административных правонарушениях Əкімшілік-құқық бұзушылық туралы кодекс
КОГУ классификация органов государственного управ-

ления
мемлекеттік басқару органдарының сыныптама-
сы

КОИ код обмена информацией ақпарат алмасу коды
КОКК компания объединенных кредитных карточек біріктірілген несие карточкалары компаниясы
КОКОМ COCOM - Coordіnatіng Communіttee of  East-West 

Trade Polіcy -  Координационный комитет по 
контролю над экспортом стратегических товаров

COCOM - Coordіnatіng Communіttee of  East-West 
Trade Polіcy -  Стратегиялық тауарлар экспортын 
бақылау жөніндегі үйлестіру комитеті 

кол-во количество сан; мөлшер
колич. количественный сандық; мөлшерлік
ком. коммерция, коммерческий коммерция, коммерциялық
коминфо коммерческая информация коммерциялық ақпарат
коммерц. коммерция, коммерческий коммерция, коммерциялық
компромат компрометирующий материал атына кір келтіретін материал
КонфОП Международная конфедерация обществ потре-

бителей
Тұтынушылар қоғамдарының халықаралық кон-
федерациясы

кооп. кооператив, кооперативный кооператив, кооперативтік
КОП Комитет по охране природы Табиғат қорғау жөніндегі комитет
КОП конечный общественный продукт ақырғы қоғамдық еңбек
коп. копейка копейка
КОС компания по общему страхованию ортақ сақтандыру жөніндегі компания
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косм. космический ғарыштық
КОП Международная классификация основных про-

дуктов
Халықаралық негізгі өнімдер сыныптамасы

КОПФ Классификатор организационно-правовой формы Ұйымдық-құқықтық нысан сыныптауышы
корр. корреспондент корреспондент; тілші
КОФ классификация основных фондов негізгі қорлар сыныптамасы
КП классификация продукции өнім сыныптамасы
КПА контрольно-проверочная аппаратура бақылау-тексеру аппаратурасы
КПД коэффициент полезного действия пайдалы əсер коэффициенті
КПДТР классификация профессий рабочих‚ должностей 

служащих и тарифных разрядов
Жұмысшылар кəсіптерінің‚ қызметшілер 
лауазымдарының жəне тарифтік разрядтардың 
сыныптамасы

КПИ командно-программная информация командалық-бағдарламалық ақпарат
КПК карманный персональный компьютер дербес қалта компьютері
КПК Комиссия по противодействию коррупции Сыбайлас жемқорлыққа қарсы əрекет жөніндегі 

комиссия
КПК курсы повышения квалификации біліктілікті көтеру курстары
КПМРК Канцелярия Премьер-Министра РК  ҚР Премьер-Министрінің Кеңсесі
КПН корпоративный подоходный налог корпоративтік табыс салығы
КПО классификация предприятий и организаций кəсіпорындар мен ұйымдардың сыныптамасы
КПП код причины постановки на налоговый учет салық есебіне қою себебінің коды
КПП код причины постановки на учет есепке қою себебінің коды
КПП Комитет полномочных представителей өкілетті өкілдер комитеті
КПП компания проектной приватизации жобалық жекешелендіру компаниясы
КПП комплексный приемный пунк кешенді қабылдау орынжайы
КПП контрольно-пропускной пункт бақылау-өткізу орынжайы
КПС МЮ 
РК

Комитет регистрационной службы Министерства 
юстиции Республики Казахстан 

Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің  
Тіркеу қызметі комитеті

КПУ контрольно-проверочная установка бақылау-тексеру қондырғысы
КПЧ Комитет по правам человека Адам құқықтары жөніндегі комитет
КР CR - control rіsk - риск контроля CR - control rіsk - бақылау тəуекелдігі
кратк. краткий қысқа; қысқаша
кратк. ф. краткая форма қысқа нысан
КРГ координационная рабочая группа үйлестіру жұмыс тобы
КРС Комитет регистрационной службы Тіркеу қызметі комитеті
КРСиОПП  Комитет региональной службы и оказания право-

вой службы
Тіркеу қызметі жəне құқықтық қызмет көрсету 
комитеті

КРУ командный рычаг управления командалық басқару тұтқасы
КРУ Контрольно-ревизионное управление Бақылау-тексеру басқармасы
к-рый который қай, қайсысы; қанша, неше
КС канал связи байланыс арнасы
КС консультативный совет кеңес беру кеңесі; сабағаттық кеңес
КС Координационный совет Үйлестіру кеңесі
КС кредитный союз несие одағы
к/с корреспондентский счет корреспонденттік шот‚ сəйкестендірме шот
КСБУ Казахстанские стандарты бухгалтерского учета Қазақстандық бухгалтерлік есеп стандарттары
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КСВНК классификация специальностей высшей научной 
квалификации

жоғары ғылыми біліктілік мамандықтарының 
сыныптамасы

КСЕ Консультативный совет Европейского Союза Еуропа Одағының кеңес беру кеңесі
КСЖ компания по страхованию жизни өмірді сақтандыру жөніндегі
КСО классификация специальностей по образованию білім бойынша мамандықтар сыныптамасы
КСЭР Комитет содействия экономическому развитию Экономикалық дамуға жəрдемдесу комитеті
КТ кредитное товарищество несие серіктестігі
к-т комитет комитет
КТБ Казахстанская товарная биржа Қазақстан тауар биржасы
КТБ Комиссия по товарным биржам Тауар биржалары жөніндегі комиссия
КТВ коэффициент трудового вклада еңбек үлесі коэффициенті
КТиЗ Комитет труда и занятости Еңбек жəне жұмыспен қамту комитеті
КТМ Комиссия по трудовому устройству молодежи Жастарды жұмысқа орналастыру жөніндегі ко-

миссия
КТНК Комиссия ООН по транснациональным корпора-

циям
БҰҰ-ның Ұлт аралық корпорациялар жөніндегі 
комиссиясы

КТОО Кредитное товарищество с ограниченной ответ-
ственностью

Жауапкершілігі шектеулі несие серіктестігі

КТС Комиссия по трудовым спорам Еңбек даулары жөніндегі комиссия
КТУ коэффициент трудового участия еңбекпен қатысу коэффициенті
КТФТ Комиссия по товарной фьючерской торговле Фьючерстік тауар саудасы жөніндегі комиссия
КТЭС Конференция по Тихоокеанскому экономическо-

му сотрудничеству
Тынық мұхит экономикалық ынтымақтастығы 
конференциясы

КУА НПФ Компания по управлению активами негосудар-
ственного пенсионного фонда

Беймемлекеттік зейнетақы қорының активтерін 
басқару компаниясы

КУГИ Комитет по управлению городским имуществом Қала мүлкін басқару жөніндегі комитет
КУД классификация управленческой документации басқарушылық құжаттама сыныптамасы
КУИП Компания по управлению инвестиционным 

портфелом
Инвестициялық қоржынды басқару компа ниясы

КУН классификация услуг населению халыққа қызмет көрсету сыныптамасы
КУПА компании по управлению пенсионными актива-

ми
зейнетақы активтерін басқару жөніндегі компа-
ниялар

КУСА компании по управлению сомнительными акти-
вами

күмəнді активтерді басқару компаниясы

КФА Комитет по финансовому активу Қаржы активі жөніндегі комитет
КФАЭР Кувейтский фонд арабского экономического раз-

вития 
Кувейт Араб экономикалық даму қоры

КФБ Казахстанская фондовая биржа Қазақстан қор биржасы
КФГД Казахстанский фонд гарантирования депозитов Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры
КФГИК Казахстанский фонд гарантирования ипотечных 

кредитов
Қазақстанның ипотекалық несиелерге кепілдік 
беру қоры

КФГО классификация функций государственных орга-
нов

мемлекеттік органдар атқарымдарының сынып-
тамасы

КФН Комитет финансового надзора Қаржы қадағалау комитеті
КФМ Казахстанский фонд микрокредитования Қазақстан кішігірім несиелендіру қоры
КФМ Комитет по финансовому мониторингу Қаржы мониторингі жөніндегі комитет
КФС Классификатор юридического адреса, форм соб-

ственности
заңи мекенжайдың, меншік нысанының сынып-
тауышы



1100

КФС код формы собственности меншік нысанының коды
КФЦ Коммерческо-финансовый центр Коммерциялық-қаржы орталығы
КЦ Консультационный центр Кеңес беру орталығы
КЦ Координационный центр Үйлестіру орталығы
КЦБ Комиссия по ценным бумагам Бағалы қағаздар жөніндегі комиссия
КЦББ Комиссия по ценным бумагам и биржам Бағалы қағаздар мен биржалар жөніндегі комис-

сия
КЦБФБ Комиссия по ценным бумагам и фондовым бир-

жам
Бағалы қағаздар мен қор биржалары жөніндегі 
комиссия

КЦМР Казахстанский центр межбанковских расчетов Қазақстанның банк аралық есеп айырысу 
орталығы

КЦО Коммерческий центр обучения Коммерциялық оқыту орталығы
к.э.н кандидат экономических наук экономика ғылымының кандидаты
КЭП Комиссия по экологии и природопользованию Экология жəне табиғат пайдалану жөніндегі ко-

миссия
КЭР классификация экономических районов экономикалық аудандар сыныптамасы
КЭР Комитет экономического развития Экономикалық даму комитеті
КЭРППиТ Комитет по экономическому развитию, промыш-

ленной политике и торговле
Экономикалық даму, өнеркəсіптік саясат жəне 
сауда жөніндегі комитет

КЭСВ Комитет по экономическим и социальным во-
просам

Экономикалық жəне əлеуметтік мəселелер 
жөніндегі комитет

КЭФ консультативно-экспертная фирма кеңес беру-сараптамалық фирма; сараптамалық 
кеңес беру фирмасы

Л
-л. -либо (кто-либо, какой-либо) не; біреу; қайсыбір
л. лицо тұлға
ЛААСТ 
(ЛАСТ)

Латиноамериканская ассоциация свободной тор-
говли

Латын Америкасы еркін сауда қауымдастығы

ЛАГ Лига арабских государств Араб мемлекеттерінің лигасы
ЛАИ Латиноамериканская ассоциация интеграции Латын Америкасы бірігу қауымдастығы
IAIS Международная ассоциация страховых надзоров  Сақтандыруды халықаралық қадағалау 

қауымдастығы
лат. латинский латын; латынша
лат.-амер. латиноамериканский латын-американ, латын-американдық
ЛАЭС Латиноамериканская экономическая система Латын Америкасы экономикалық жүйесі
ЛБМ Лондонская биржа драгоценных металлов Лондон асыл металдар биржасы
ЛВС локальная вычислительная сеть жергілікті есептеу торабы
ЛЗПП Лига защиты прав пациентов Пациенттердің құқықтарын қорғау лигасы
ЛИБИД LІBІD - London Іnterbank Bіd Rate - Лондонская 

межбанковская процентная ставка спроса
LІBІD - London Іnterbank Bіd Rate - Лондондағы 
сұранысының банк аралық пайыз мөлшерлемесі

ЛИБОР LІBOR - London Іnterbank Offered Rate - Лондон-
ская межбанковская ставка предложения

LІBOR London Іnterbank Offered Rate - 
Лондондағы банк аралық ұсыныс мөлшерлемесі

ЛИФО LІFO - Last-іn-fіrst-out - последним прибыл, об-
служен первым

LІFO - Last-іn-fіrst-out - соңынан келді, алдымен 
қызмет көрсетілді

ЛИФФЕ LІFFE - London Іnternatіonal fіnancіal Futures 
Exchange - Лондонская международная биржа 
финансовых фьючерсов

LІFFE - London Іnternatіonal fіnancіal Futures 
Exchange - Лондондағы ха лық ара лық қаржы 
фьючерстері биржасы
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ЛК Ломейская конвенция Ломе келісімшарты
ЛП лазерный принтер лазерлік принтер
ЛПР лицо, принимающее решения шешім қабылдаушы тұлға
ЛРС лицензионно-разрешительная система лицензиялық-рұқсат беру жүйесі
ЛС линия связи байланыс желісі
ЛС личный состав жеке құрам
ЛСП лаборатория системного проектирования жүйелі жобалау зертханасы
ЛТД лимитед лимитед

М
м. малый шағын
м. минута минут
МА международная ассоциация халықаралық қауымдастық
МАБ международный акционерный банк халықаралық акционерлік банк
МаБР Межамериканский банк развития Америка аралық даму банкі
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 елдердің парламент аралық 
ассамблеясы

МАИ Международная академия информатизации Халықаралық ақпараттандыру академиясы
МАИ Международная академия информации Халықаралық ақпарат академиясы
МАИГ Международное агентство по инвестиционным 

гарантиям
Инвестициялық кепілдіктер жөніндегі 
халықаралық агенттік

МАК международная акционерная корпорация халықаралық акционерлік корпорация
МАКБ Международная ассоциация коммерческих бан-

ков 
Халықаралық коммерциялық банкілер 
қауымдастығы

макс. максимальный ең көп, барынша
малоупотр. малоупотребительный аз қолданылатын
МАМАР-
МЕН

Международная академия маркетинга и менед-
жмента

Халықаралық маркетинг жəне менеджмент ака-
демиясы

МАПСР Международная ассоциация предприятий с соб-
ственностью работников

Қызметкерлердің меншігі бар кəсіпорындардың 
халықаралық қауымдастығы

МАР Международная ассоциация развития Халықаралық даму қауымдастығы
МАРС Межбанковская автоматизированная расчетная 

система
Банк аралық автоматтандырылған есеп айырысу 
жүйесі

МАРСС Межрегиональная ассоциация работников соци-
альной службы

Əлеуметтік қызмет қызметкерлерінің аймақ 
аралық қауымдастығы

МАС Международное агентство связи Халықаралық байланыс агенттігі
МАСК Международная ассоциация по страхованию 

кредитов
Несиелерді сақтандыру жөніндегі халықаралық 
қауымдастық

МАСН Международная ассоциация страхового надзора Халықаралық сақтандыру қадағалауы 
қауымдастығы

МАСО Международная ассоциация социального обе-
спечения

Халықаралық əлеуметтік қамсыздандыру 
қауымдастығы

МАСП Международная ассоциация содействия социаль-
ному прогрессу

Халықаралық əлеуметтік прогреске жəрдемдесу 
қауымдастығы
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МАФИ Международное агентство финансовой инфор-
мации

Халықаралық қаржы ақпараты агенттігі

МБ малый бизнес шағын бизнес
Мбайт мегабайт мегабайт
МБД Международное бюро железнодорожной доку-

ментации
Халықаралық темір жол құжаттамасы бюросы

Мбит мегабит мегабит
МБК межбанковский кредит банк аралық несие
МБО межбанковское объединение банк аралық бірлестік
МБО Международная благотворительная организация Халықаралық қайырымдылық ұйымы
МБП малоценные и быстроизнашивающиеся пред-

меты
арзан бағалы жəне тез тозғыш заттар

МБР Межамериканский банк развития Америка аралық даму банкі
МБРР Международный банк реконструкции и развития Халықаралық жаңғыру жəне даму банкі
МБТ Международное бюро труда Халықаралық еңбек бюросы
МБУ Международный бухгалтерский университет Халықаралық бухгалтерлік университет
МБЭС Международный банк экономического сотрудни-

чества
Халықаралық экономикалық ынтымақтастық 
банкі

МВБ Межбанковская валютная биржа Банк аралық валюта биржасы
МВК Межгосударственный валютный комитет Мемлекет аралық валюта комитеті 
МВР Международный валютный рынок Халықаралық валюта нарығы
МВС международная валютная система халықаралық валюталық жүйе
МВФ Международный валютный фонд Халықаралық валюта қоры
МВЦ Международный вычислительный центр Халықаралық есептеу орталығы
МВЭС Министерство внешнеээкономических связей Сыртқы экономикалық байланыстар министрлігі
мг миллиграмм миллиграм
МГБ Межгосударственный банк Мемлекет аралық банк
МГИ Министерство государственного имущества Мемлекеттік мүлік министрлігі
МГП Малое государственное предприятие Мемлекеттік шағын кəсіпорын
МГУ Московский государственный университет Мəскеу мемлекеттік университеті (М.В. Ломоно-

сов атындағы)
МГЭО межгосударственные экономические организа-

ции
мемлекет аралық экономикалық ұйымдар

МД мини-диск мини-диск; кішкене диск
МДБО Международное добровольное благотворитель-

ное общество
Халықаралық ерікті қайырымдылық ұйымы

МДРУ максимально допустимый размер убытков  залалдың барынша қолжетімді мөлшері
МДС международное депозитное свидетельство халықаралық депозиттік куəлік
МДФЖ Международная демократическая федерация 

женщин
Əйелдердің халықаралық демократиялық феде-
рациясы

МЕ международная единица халықаралық өлшем; халықаралық бірлік
Межгоссовет межгосударственный совет мемлекет аралық кеңес
междунар. международный халықаралық
МЕКОМ Международная компенсационная биржа Халықаралық өтемақылық биржа
МЕРКОСУР Соглашение о свободной торговле Еркін сауда туралы келісім
мес. месяц ай
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МЕСКО Международная страховая компания профсоюзов Кəсіподақтардың халықаралық сақтандыру ком-
паниясы

метод. методический əдістемелік
МЖИ Муниципальная жилищная инспекция Муниципалдық тұрғын үй инспекциясы
МЖКП Муниципальное жилищно-коммунальное пред-

приятие 
Муниципалдық тұрғын үй-коммуналдық 
кəсіпорны 

МЖО муниципальные жилищные облигации муниципалдық тұрғын үй облигациялары
МЖТТ Международный железнодорожный транзитный 

тариф 
Халықаралық темір жол транзиттік тарифі

МЗП минимальная заработная плата ең төмен жалақы
МИБ Международный инвестиционный банк Халықаралық инвестициялық банк
МИБ Международный индустриальный банк Халықаралық индустриялық банк
МИБОР Московская межбанковская ставка предложения Мəскеудегі банк аралық ұсыныс мөлшерлемесі
миля морская миля теңіз милясы
мин. минута минут
мин. министр министр
мин-во министерство министрлік
Минфин Министерство финансов Қаржы министрлігі
Минюст Министерство юстиции Əділет министрлігі
МИО Министерство имущественных отношений Мүліктік қатынастар министрлігі
МИО местные исполнительные органы жергілікті атқарушы органдар
МИР Международный институт рекламы Халықаралық жарнама институты
мир. мировой əлемдік
МИРПЭ Международный институт развития правовой 

экономики
Халықаралық құқықтық экономиканы дамыту 
институты

МИСИ Международный институт стратегических ис-
следований

Халықаралық стратегиялық зерттеулер институ-
ты

МИСОД Международная информационная система по 
опубликованным документам 

Жарияланған құжаттар бойынша халықаралық 
ақпарат жүйесі

МИЦ Международный информационный центр Халықаралық ақпарат орталығы (Париж, ЮНЕ-
СКО)

МИЭП Международный институт экономики и права Халықаралық экономика жəне құқық институты 
МКА Международный кооперативный альянс Халықаралық кооперативтік альянс
МКАБ Международный коммерческий акционерный 

банк
Халықаралық коммерциялық акционерлік банк

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 кооперативтік банк
МКЖТ Международный комитет железнодорожного 

транспорта
Халықаралық темір жол көлігі комитеті

МКК Межгосударственная коммерческая комиссия Мемлекет аралық коммерциялық комиссия
МКО микрокредитная организация кішігірім несие ұйымы, микрокредит ұйымы
МКО муниципальные краткосрочные облигации муниципалдық қысқа мерзімді облигациялар
МКПП Международный конгресс промышленников и 

предпринимателей
өнеркəсіпшілер мен кəсіпкерлердің халықаралық 
конгресі
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мкр. микрорайон ықшам аудан
МКСД Международный комитет социологической до-

кументации
Халықаралық социологиялық құжаттама 
комитеті

МКСОИ Международный комитет по стандартам оценки 
имущества

Мүлікті бағалау стандарттары жөніндегі 
халықаралық комитет

МКТУ Международная классификация товаров и услуг Халықаралық тауарлар мен қызметтер көрсету 
сыныптамасы

МКФ Международный компьютерный форум Халықаралық компьютерлік форум
мл. младший кіші
МЛКФ Международная лизинговая финансовая компа-

ния
Халықаралық лизингілік қаржы компа ниясы

млн. миллион миллион
млрд. миллиард миллиард
ММБ Международный московский банк Халықаралық Мəскеу банкі
ММВБ Московская межбанковская валютная биржа Мəскеу банк аралық валюта биржасы
ММП многопрофильное малое предприятие көп салалы шағын кəсіпорын
ММФБ Московская международная фондовая биржа Мəскеу халықаралық қор биржасы
ММФБ Московская межотраслевая фондовая биржа Мəскеу сала аралық қор биржасы
мн. многие, много көптеген, көп
МНА Международная налоговая ассоциация Халықаралық салық қауымдастығы
м-ние месторождение туған жері
МНК многонациональная компания көп ұлтты компания
МНК многонациональные корпорации көп ұлтты корпорациялар
МНТС Межгосударственный научно-технический совет 

(СНГ)
Мемлекет аралық ғылыми-техникалық кеңес 
(ТМД)

МНТЦ Международный научно-технический центр Халықаралық ғылыми-техникалық орталық
МОА межотраслевая ассоциация сала аралық қауымдастық
МОБ межотраслевой баланс сала аралық теңгерім
МОВ межотраслевая выставка сала аралық көрме
МОКС Международная организация космической связи Халықаралық ғарыштық байланыс ұйымы
МОМ Международная организация по миграции Көші-қон жөніндегі халықаралық ұйым
МОН РК Министерство образования и науки Республики 

Казахстан
Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым 
министрлігі

МОП Международная организация предпринимателей Халықаралық кəсіпкерлер ұйымы
МОП младший обслуживающий персонал қызмет көрсетуші кіші қызметкерлер
МОПС Международная организация потребительских 

союзов
Халықаралық тұтыну одақтары ұйымы

МОПЧ Международная организация по правам человека Адам құқықтары жөніндегі халықаралық ұйым
МОС Международная организация по стандартизации Халықаралық стандарттау жөніндегі ұйым
МОСС Международная организация спутниковой связи Халықаралық спутниктік байланыс ұйымы
МОТ Международная организация труда Халықаралық еңбек ұйымы
МО/ТО maіl order/telefhone order - заказ по почте или по 

телефону
maіl order/telefhone order - поштамен немесе те-
лофонмен берілетін тапсырыс

МП малое предприятие шағын кəсіпорын 
МП матричный принтер матрицалық принтер
МП минимальная пенсия ең төмен зейнетақы
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МП муниципальное предприятие муниципалдық кəсіпорын
МПА Межпарламентская ассамблея Парламент аралық ассамблея (ТМД)
МПА СНГ Межпарламентская ассамблея СНГ ТМД-ның Парламент аралық ассамблеясы 
МПК Международная патентная классификация Халықаралық патенттік сыныптама
МПК Межправительственная комиссия Үкімет аралық комиссия
МПО международные почтовые отправления халықаралық пошта жөнелтімдері
МПОТ Межотраслевые правила охраны труда Сала аралық еңбек қорғау ережелері
МПП Мировая производственная программа əлемдік өндірістік бағдарлама
МПТ международный пассажирский тариф халықаралық жолаушылар тарифі
МРА межрегиональная ассоциация аймақ аралық қауымдастық
МРГ межведомственная рабочая группа идара аралық жұмыс тобы 
МРОТ минимальный размер оплаты труда еңбекақының ең аз мөлшері
МРП Международная расчетная палата Халықаралық есеп айырысу палатасы
МРП месячный расчетный показатель айлық есептік көрсеткіш
МРТ международное разделение труда халықаралық еңбек бөлінісі
МРТ мирохозяйственное разделение труда əлемдік шаруашылық еңбек бөлінісі
МРТ минимальные резервные требования ең төмен сақтық қор талаптары
МРЭУ Межрайонное эксплуатационное управление Аудан аралық пайдалану басқармасы
МС Международный суд Халықаралық сот (БҰҰ)
МС Межпарламентский союз Парламент аралық одақ (ТМД)
МС ООН Международный суд ООН БҰҰ-ның халықаралық соты
МСА Международная социологическая ассо циация Халықаралық əлеуметтану қауымдастығы
МСА Международный союз адвокатов Халықаралық адвокаттар одағы
МСА Международный стандарт аудита Халықаралық аудит стандарты
МСАП Межгосударственный совет по антимонопольной 

политике
Монополияға қарсы саясат жөніндегі мемлекет 
аралық кеңес (ТМД)

МСБ машинно-счетное бюро машиналық-есеп бюросы
МСБ малый и средний бизнес шағын жəне орта бизнес 
МСБУ Международные стандарты бухгалтерского учета Халықаралық бухгалтерлік есеп стандарттары
МСИ Международный статистический институт Халықаралық статистикалық институт
МСО Международные стандарты оценки Халықаралық бағалау стандарттары
МСОК международная стандартная отраслевая класси-

фикация
халықаралық стандарттық салалық сыныптама

МСОП Международный союз охраны природы и при-
родных ресурсов

Халықаралық табиғат пен табиғи ресурстарды 
қорғау одағы

МСП малое и среднее предпринимательство шағын жəне орта кəсіпкерлік
МСП малые и средние предприятия шағын жəне орта кəсіпорындар
МСПД межбанковская система переводов денег банк аралық ақша аудару жүйесі
МСПИ международная система патентной информации халықаралық патенттік ақпарат жүйесі
МСС машинно-счетная станция машиналық-есеп стансасы
МСС международная система сертификации халықаралық сертификаттау жүйесі
МСТ Международная служба труда Халықаралық еңбек қызметі (ХЕҰ жанындағы)
МСТА Международный совет по торговому арбитражу Сауда төрелігі жөніндегі халықаралық кеңес
МСТК Международная стандартная торговая классифи-

кация
Халықаралық стандарттық сауда сыныптамасы

МСУ местное самоуправление жергілікті өзін-өзі басқару
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МСФО Международные стандарты финансовой отчет-
ности

Қаржы есептілігінің халықаралық стандарттары; 
Халықаралық қаржы есептілігі стандарттары 

МСХК Международная стандартная хозяйственная 
классификация видов экономической деятель-
ности

Экономикалық қызмет түрлерінің халықаралық 
стандарттық шаруашылық сыныптамасы

МСЭ медико-социальная экспертиза медициналық-əлеуметтік сараптама
МСЭ Международный союз экономистов Халықаралық экономистер одағы
МСЭК Медико-социальная экспертная комиссия Медициналық-əлеуметтік сараптама комиссиясы
МТБ Московская товарная биржа Мəскеу тауар биржасы
МТК Международные транспортные коридоры Халықаралық транспорттық дəліздер
МТП Международная торговая палата Халықаралық сауда палатасы
МТП морской торговый порт теңіз сауда порты
МТС Международное торговое соглашение Халықаралық сауда келісімі
МТС материально-техническое снабжение материалдық-техникалық жабдықтау
МТС мобильная телефонная связь жедел əрекетті телефон байланысы
МТС мобильная телефонная сеть жедел əрекетті телефон торабы
МТСЗН Министерство труда и социальной защиты на-

селения
Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау 
министрлігі

МТТ международный транзитный тариф халықаралық транзиттік тариф
МТЦ Международный торговый центр Халықаралық сауда орталығы
МУ местное управление жергілікті басқарма
МФ Министерство финансов Қаржы министрлігі
МФ РК Министрество финансов Республики Казахстан Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
МФБ Международная федерация бухгалтеров Халықаралық бухгалтерлер федерациясы
МФБ Московская фондовая биржа Мəскеу қор биржасы
МФД Межбанковский финансовый дом Банк аралық қаржы үйі
МФД Международная федерация по вопросам доку-

ментации
Халықаралық құжаттама мəселелері жөніндегі 
федерация

МФК Международная финансовая корпорация Халықаралық қаржы корпорациясы
МФК Международный финансовый контроль Халықаралық қаржы бақылауы
МФК Министерство финансов Казахстана Қазақстанның Қаржы министрлігі
МФО межфилиальный оборот филиал аралық айналым
МФО  микрофинансовая  организация микроқаржы ұйымы, кішігірім қаржы ұйымы
МФР межфилиальные расчеты филиал аралық есептесу
МФСР Международная федерация социальных работ-

ников
Халықаралық əлеуметтік қызметкерлер федера-
циясы

МФСР Международный фонд сельскохозяйственного 
развития 

Халықаралық ауыл шаруашылығын дамыту қоры

МЦПС Международный центр приграничного сотрудни-
чества 

Халықаралық шекара маңындағы 
ынтымақтастық орталығы

МЧИФ Межбанковский чековый инвестиционный фонд Банк аралық чектік инвестициялық қор
МЭА Международная экономическая ассоциация Халықаралық экономикалық қауымдастық
МЭА Международное энергетическое агентство Халықаралық энергетика агенттігі
МЭБ Международная электронная биржа Халықаралық электрондық биржа
МЭБП Министерство экономики и бюджетного регули-

рования
Экономика жəне бюджеттік жоспарлау 
министрлігі

МЭК Межгосударственный экономический комитет Мемлекет аралық экономикалық комитет (ТМД)
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МЭО международные экономические организации халықаралық экономикалық ұйымдар
МЭО международные экономические отношения халықаралық экономикалық қатынастар
МЭС Межгосударственный экологический совет Мемлекет аралық экологиялық кеңес (ТМД)
МЭС Международный экологический совет Халықаралық экологиялық кеңес
МЭС Международное экономическое сотрудничество Халықаралық экономикалық  ынтымақтастық 

(қор)
МЮ Министерство юстиции Əділет министрлігі

Н
-н -нибудь (кто-нибудь, какой-нибудь) бірдеңе (біреу, қайсыбір, қайсыбіреу, əлдекім)
Н. новый; нижний жаңа; төменгі
НА нематериальные активы бейматериалдық активтер
НАДЦБ Национальная ассоциация дилеров ценных бумаг Бағалы қағаздар дилерлерінің ұлттық 

қауымдастығы
наз. называемый; называется деп аталатын; деп аталады
назв. название, назван атауы, аталған, аталды
наиб. наиболее, наибольший неғұрлым, ең көп, ең көбі
НАН Национальная академия наук Ұлттық ғылым академиясы
НАН РК Национальная академия наук Республики Казах-

стан
Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым ака-
демиясы

НАП Независимая ассоциация потребителей Тəуелсіз тұтынушылар қауымдастығы
НАПК Национальная ассоциация платежных карт Ұлттық төлем карталары қауымдастығы
напр. например мысалы
нар. народный халық
нас. население халық, тұрғын халық, жұртшылық
НАСДАК Национальная ассоциация торговцев ценными 

бумагами
Бағалы қағаздармен сауда жасаушылардың 
ұлттық қауымдастығы

НАТО Организация Северо-Атлантического Договора Солтүстік Атлантика Шарты Ұйымы
НАУФОР Национальная ассоциация участников фондового 

рынка
Қор нарығына қатысушылардың ұлттық 
қауымдастығы

науч. научный ғылыми
НАФД Национальная ассоциация фондовых дилеров Ұлттық қор дилерлері қауымдастығы
НАФТА Североамериканская ассоциация свободной тор-

говли
Солтүстік Америка Еркін сауда  қауымдастығы

нац. национальный ұлттық
нач. начало басы 
нач. начальник бастық
НБ Национальная биржа Ұлттық биржа
НБ Национальный Банк Ұлттық Банк
НБК Национальный Банк Казахстана Қазақстан Ұлттық Банкі
НБК Народный банк Казахстана Қазақстан Халық банкі
НБС Национальный банковский совет Ұлттық банк кеңесі
НВА Национальная валютная ассоциация Ұлттық валюта қауымдастығы
НВД налог на вмененный доход жүктелген табыс салығы, жүктелме табыс 

салығы
НВЦ Национальный выставочный центр Ұлттық көрме орталығы
НГМД накопитель на гибких магнитных дисках иілгіш магнитті дискілердегі жинақтаушы
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НГС номенклатура гармонизированной системы жарасымды жүйе номенклатурасы
НД национальный доход ұлттық табыс
н/д нет данных деректер жоқ
НДПИ налог на добычу полезных ископаемых пайдалы қазбалар өндіруге салынатын салық
НДС налог на добавленную стоимость қосылған құн салығы
НДЦ Национальный депозитарный центр Ұлттық депозитарий орталығы 
нед. неделя апта
нек-рый некоторый кейбір
неодобр. неодобрительно жағымсыз
неск. несколько бірнеше
неупотр. неупотребительный, неупотребительно қолданылмайтын
НЖМД накопитель на жестких магнитных дисках қатты магнитті дискілердегі жинақтауыш
НИ, н.-и. научно-исследовательский ғылыми-зерттеу
ниж. нижний төменгі
НИБ налог на игорный бизнес ойын бизнесі салығы, ойын бизнесіне салынатын 

салық
НИВ налог у источника выплаты төлем көздерінен төленетін салық
НИВЦ научно-исследовательский вычислительный 

центр
ғылыми-зерттеу есептеу орталығы

НИИ научно-исследовательский институт ғылыми-зерттеу институты
НИКА Национальное информационно-коммерческое 

агентство
Ұлттық ақпараттық-коммерциялық агенттік

НИКОМ Национальная ипотечная компания Ұлттық ипотекалық компания
НИО налог на имущество организаций ұйымдардың мүлкіне салынатын салық, 

ұйымдардың мүлік салығы
НИО научно-исследовательская организация ғылыми-зерттеу ұйымы
НИР научно-исследовательские работы ғылыми-зерттеу жұмыстары
НИС новые индустриальные страны жаңа индустриялық елдер
НИС неоиндустриальные страны неоиндустриялық елдер, жаңа индустриялық 

елдер
НИС национальные информационные системы ұлттық ақпарат жүйелері
НИСЕ NYSE - New York Stock Exchange  - Нью-

Йоркская фондовая биржа
NYSE - New York Stock Exchange  - Нью-Йорк 
қор биржасы

НИУ научно-исследовательское учреждение ғылыми-зерттеу мекемесі
НИФИ Научно-исследовательский финансовый инсти-

тут
Қаржы ғылыми-зерттеу институты

НК Налоговый кодекс Салық кодексі
НК национальная компания ұлттық компания
НК независимый контроль тəуелсіз бақылау
НКД накопленный купонный доход жинақталған купондық табыс 
НКМФ Налоговый комитет Министерства финансов Қаржы министрлігінің Салық комитеті
НКМФРК Налоговый комитет Министерства финансов Ре-

спубики Казахстан
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 
Салық комитеті

НКО некоммерческая организация бейкоммерциялық ұйым
НКО небанковская кредитная организация бейбанкілік несие ұйымы
НКРЦБ Национальная комиссия по рынку ценных бумаг Бағалы қағаздар нарығы жөніндегі ұлттық ко-

миссия
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НКС Научно-консультационный совет Ғылыми-кеңес беру кеңесі, Ғылыми-сабағаттық 
кеңес

НКЦБ Национальная комиссия по ценным бумагам Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссия
НЛ налоговая льгота салық жеңілдігі
НМС научно-методологический совет ғылыми-əдіснамалық кеңес
НМЦ научно-методический центр ғылыми-əдістемелік орталық
НМЭП новый международный экономический порядок жаңа халықаралық экономикалық тəртіп
ННПФ негосударственный накопительный пенсионный 

фонд
беймемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қоры

нов. новый жаңа
НОК Национальная оценочная комиссия Ұлттық бағалау комиссиясы
НОК независимая оценка качества сапаны тəуелсіз бағалау
НОНПФ независимый общественный накопительный 

пенсионный фонд
тəуелсіз қоғамдық жинақтаушы зейнетақы қоры

НОТ научная организация труда еңбекті ғылыми ұйымдастыру
НП налог с продаж сатудан алынатын салық, сату салығы
НП Налоговая полиция Салық полициясы
НПА нормативные правовые акты құқықтық нормативтік актілер
НПАО научно-производственное акционерное общество ғылыми-өндірістік акционерлік қоғам
НПБ национальный пенсионный банк ұлттық зейнетақы банкі
НПО неправительственная организация беймемлекеттік ұйым
НПО неправительственная правозащитная организа-

ция
бейүкіметтік құқық қорғау ұйымы

НПС накопительная пенсионная система жинақтаушы зейнетақы жүйесі
НПС научно-промышленный союз ғылыми-өнеркəсіптік одақ
НПС национальная платежная система ұлттық төлем жүйесі
НПФ накопительный пенсионный фонд жинақтаушы зейнетақы қоры
НПФ национальный пенсионный фонд ұлттық зейнетақы қоры
НПФ негосударственный пенсионный фонд беймемлекеттік зейнетақы қоры
НПЦ национальный процессинговый центр ұлттық процессингілік орталық
НР национальный режим ұлттық режим, ұлттық тəртіптеме
НРБ Национальный резервный банк Ұлттық сақтық банк
НРК Национальная регистрационная компания Ұлттық тіркеу компаниясы
НРС наименее развитые страны азырақ дамыған елдер
НСИ нормативно-справочная информация нормативтік-анықтамалық ақпарат
НСК национальная страховая компания ұлттық сақтандыру компаниясы
НСКУК Национальный Совет по корпоративному управ-

лению Казахстана
Қазақстанның корпоративтік басқару жөніндегі 
Ұлттық Кеңесі

НСН Национальная служба новостей Ұлттық жаңалықтар қызметі
НСП налог на сверхприбыль үстеме пайдаға салынатын салық‚ үстеме пайда 

салығы
НСП налог с продаж сатудан алынатын салық, сату салығы
НСТС номенклатура Совета таможенного сотрудниче-

ства
Кедендік ынтымақтастық кеңесінің номенклату-
расы

НСФ налоговая счет-фактура салық шот-фактурасы
НСЭР Национальный совет экономического развития Ұлттық экономикалық даму кеңесі
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НТБС национальная торгово-банковская система ұлттық сауда-банк жүйесі
НТД нормативно-техническая документация нормативтік-техникалық құжаттама
НТИ научно-техническая информация ғылыми-техникалық ақпарат
НТИК научно-техническая инвестиционная компания ғылыми-техникалық инвестициялық компания
НТО научно-техническая организация ғылыми-техникалық ұйым
НТП нарушение таможенных правил кеден ережелерінің бұзылуы
НТП научно-техническая программа ғылыми-техникалық бағдарлама
НТП научно-технический прогресс ғылыми-техникалық прогресс
НТП научно-технический проект ғылыми-техникалық жоба
НТР научно-техническая революция ғылыми-техникалық революция
НТТ научно-техническое творчество ғылыми-техникалық шығармашылық
НЦБ негосударственная ценная бумага беймемлекеттік бағалы қағаз
НЦПИ Национальный центр правовой информации Ұлттық құқықтық ақпарат орталығы
н.э новая эра жаңа заман, жаңа дəуір
НЭБ научно-экспериментальная база ғылыми-эксперименттік база
НЭП наземный экологический пост жер бетілік экологиялық күзетжай
НЭС научно-экспертный совет ғылыми-сараптама кеңесі
НЭЦ научно-экспериментальный центр ғылыми-тəжірибелік орталық, ғылыми-

эксперименттік орталық
О

о. остров арал
ОАГ Организация американских государств Америка мемлекеттерінің ұйымы
ОАЕ Организация африканского единства Африка бірлігі ұйымы
ОАО открытое акционерное общество ашық акционерлік қоғам
об-во общество қоғам
обл. область, областной облыс, облыстық
облисполком областной исполнительный комитет облыстық атқару комитеті (кеңестік кезеңде)
ОБПСЭ отдел по борьбе с преступлениями в сфере эко-

номики
экономика саласындағы қылмыстармен күрес 
жөніндегі бөлім

обрабат. обрабатывающий өңдеуші
ОБСЕ OSCE - Organіzatіon for Securіty and Cooperatіon 

іn Europe -Организация  по безопасности и со-
трудничеству в Европе

OSCE - Organіzatіon for Securіty and Co ope-
ratіon іn Europe -Еуропадағы қа уіп сіз дік жəне 
ынтымақтастық жөніндегі ұйым

ОБТИ Общественное  бюро технической информации Қоғамдық техникалық ақпарат бюросы
ОВ особой важности ерекше маңызды
о-в остров арал
о-ва острова аралдар
ОВАД Объединенный валютный дом Біріккен валюталық үй
ОВВЗ облигация внешнего валютного займа сыртқы валюталық қарыз облигациясы
ОВВЗ облигации внутреннего валютного займа ішкі валюталық қарыз облигациясы 
ОВЗ облигация валютного займа валюталық қарыз облигациясы
ОВИР Отдел виз и регистрации Рұқсат беру жəне тіркеу бөлімі
ОВИР Отдел виз и регистрации иностранных граждан Шетелге шығуға рұқсат беру жəне шетел азамат-

тарын тіркеу бөлімі
ОВК Общество взаимного кредита өзара несие қоғамы
ОВК отдел валютного контроля валюталық бақылау бөлімі 
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ОВМСБ отчисления на воспроизводство минерально-сы-
рьевой базы

минералдық-шикізат базасын ұдайы қалпына 
келтіруге аударым

ОВО отдел валютных операций валюталық операциялар бөлімі
ОВО отдел внешнего обслуживания сыртқы қызмет көрсету бөлімі
ОВР отдел взаимных расчетов өзара есеп айырысу бөлімі
ОВС Отдел внешних сношений Сыртқы қатынастар бөлімі
ОВС Организация восточного страхования Шығыс сақтандыру ұйымы 
ОГНЗ облигации государственных нерыночных займов мемлекеттік бейнарықтық қарыз облигациялары
ОГСЗ облигации государственного сберегательного за-

йма
мемлекеттік жинақ ақша қарызының облигаци-
ялары

ОГЦА Организация государств Центральной Америки Орталық Америка мемлекеттері ұйымы
ОД основной долг негізгі борыш
ОДО общество с дополнительной ответственностью қосымша жауапкершілікті қоғам
ОДП ограниченная деловая практика шектеулі іскерлік практика
ОЗУ оперативное запоминающее устройство жедел есте сақтау құрылғысы, жедел жадылы 

құрылғы
ОЕЭС Организация европейского экономического со-

трудничества
Еуропа экономикалық ынтымақтастық ұйымы 

ОИК Организация исламской конференции Ислам конференциясы ұйымы
ОИС объект интеллектуальной собственности зияткерлік меншік объектісі
ОК отдел кадров кадр бөлімі
ОКВ ограниченно конвертируемая валюта шектеулі айырбасталымды валюта, айырбаста-

луы шектеулі валюта
ОКЦ операционно-кассовые центры операциялық-кассалық орталықтар
ОКЭД Общий классификатор видов экономической де-

ятельности
Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы сынып-
тауышы

ОМС обязательное медицинское страхование міндетті медициналық сақтандыру
ОМС орган местного самоуправления жергілікті өзін-өзі басқару органы
ОМС отдел международных связей халықаралық байланыстар бөлімі
ОМЭС Организация международного экономического 

сотрудничества
Халықаралық экономикалық ынтымақтастық 
ұйымы

ОМЭС Организация по международным экономическим 
связям

Халықаралық экономикалық байланыстар 
жөніндегі ұйым

ОНД общая нормативная документация жалпы нормативтік құжаттама
ОНЗТ общественно необходимые затраты труда қоғамдық қажетті еңбек шығыны
ОНПФ общественный накопительный пенсионный фонд қоғамдық жинақтаушы зейнетақы қоры
ОНТ отдел нормирования труда еңбекті нормалау бөлімі
ОНТП отраслевые нормы технологического проектиро-

вание
технологиялық жобалаудың салалық нормалары

ОО общественное объединение қоғамдық бірлестік
ОО оперативный отдел оперативтік бөлім
ОО организационное обеспечение ұйымдық қамтамасыз ету
ООИУПА организация, осуществляющая инвестиционное 

управление пенсионными активами
зейнетақы активтерін инвестициялық басқарушы 
ұйым

ООН Организация Объединенных Наций Біріккен Ұлттар Ұйымы
ООО общество с ограниченной ответственностью жауапкершілігі шектеулі қоғам
ООП основная оперативная память негізгі оперативтік жад
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ООС охрана окружающей среды қоршаған ортаны қорғау
ОП обменный пункт айырбастау орны
ОП оперативная память жедел жад, оперативтік жад
ОП оценочный показатель бағалау көрсеткіші
ОП операционная среда операциялық орта
ОПВ обязательный пенсионный взнос міндетті зейнетақы жарнасы
ОПЕК OPEC - Organіzatіon of Petroleum Exportіng 

Countrіes - Организация стран-экспортеров неф-
ти

OPEC - Organіzatіon of  Petroleum Exportіng 
Countrіes - Мұнайды сыртқа шығарушы елдер 
ұйымы

ОПЕРУ операционное управление (банка) операциялық басқару, оралымды басқару
ОПЗ ориентировочное плановое задание бағдарлы жоспарлы тапсырма
ОПЗУ оптическое постоянное запоминающее устрой-

ство
оптикалық тұрақты жадта сақтау құрылғысы

ОПИ отдел патентной информации патенттік ақпарат бөлімі
ОПИФ объединенный паевой инвестиционный фонд бірлескен үлеспұлдық инвестициялық қор
ОПИФ отраслевой паевой инвестиционный фонд салалық үлеспұлдық инвестициялық қор
ОПР официальная помощь развитию дамуға ресми көмек
ОПУ оперативно-поисковое управление жедел іздестіру басқармасы
опубл. опубликованный жарияланған
ОПУС особый порядок управления страной елді басқарудың ерекше тəртібі
ОПФ основной производственный фонд негізгі өндірістік қор
ОРАС Общий рынок арабских стран Араб елдерінің ортақ нарығы
ОРБ оперативно-розыскное бюро жедел іздестіру бюросы
орг-ция организация ұйым
ОРЦБ Организованный рынок ценных бумаг Бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығы, 

Ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығы
ОС обязательное страхование міндетті сақтандыру
ОС окружающая среда қоршаған орта
ОС операционная система операциялық жүйе
ОС основные средства негізгі құрал-жабдық, негізгі құралдар
ОС ГПО 
ВТС

обязательное страхование гражданско-право-
вой ответственности владельцев транспортных 
средств

көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық 
жауапкершілігін міндетті сақтандыру

ОСА общее собрание акционеров акционерлердің жалпы жиналысы
ОСВ общая сумма вознаграждения сыйақының жалпы сомасы
ОСЖ обязательное страхование жилья тұрғын үйді міндетті сақтандыру
ОСЗ облигация сберегательного займа жинақ қарыз облигациясы
ОСЗ  общая сумма задолженности берешектің жалпы сомасы
осн. основан, основанный, основной негізделді, негізделген, негізгі 
ОСО отдел социального обеспечения əлеуметтік қамсыздандыру бөлімі
ОСОР обязательное страхование ответственности рабо-

дателя
жұмыс берушінің жауапкершілігін міндетті 
сақтандыру

ОСРНС  обязательное страхование работника от несчаст-
ных случаев при исполнении им трудовых (слу-
жебных) обязанностей

қызметкерлерді олардың еңбек (қызмет) 
міндеттерін орындауы кезінде жазатайым 
уақиғалардан міндетті сақтандыру

ОСП общая сумма комиссионных платежей   комиссиялық төлемнің жалпы сомасы
ОСП основные санитарные правила негізгі санитарлық ережелер
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ОСС объединенная сотовая связь біріккен ұялы байланыс
отд. отдельный жеке, жекелеген, бөлек
ОТД отдел технической документации техникалық құжаттама бөлімі
ОТЗ, ОТиЗ отдел труда и заработной платы еңбек жəне жалақы бөлімі
ОТК оперативный телеинформационный комплекс оперативтік телеақпарат кешені
ОТП объединение торговых предприятий сауда кəсіпорындары бірлестігі
ОТР оперативно-техническое руководство оперативтік-техникалық басшылық
ОТС оперативно-технологическая связь оперативті-технологиялық байланыс
ОУП общие условия поставок жеткізілімнің жалпы шарттары
ОУП оперативное управление производством өндірісті жедел басқару, өндірісті оралымды 

басқару
ОУСА  организация по управлению сомнительными ак-

тивами
күмəнді активтерді басқару жөніндегі ұйым 

ОФ общественный фонд қоғамдық қор
ОФБУ Обшие фонды банковского управления Банк басқармасының ортақ қорлары
ОФГ объединенная финансовая группа біріккен қаржы тобы
ОФЗ облигации федерального займа федералдық қарыз облигациялары
ОФЗ-ПД облигации федерального займа с постоянным 

купонным доходом
тұрақты купондық табысты федеративтік қарыз 
облигациялары 

ОФЗ-ПК облигации федерального займа с переменным 
купонным доходом

ауыспалы купондық табысты федеративтік қарыз 
облигациялары 

офиц. официальный ресми
ОФП основные фонды производства өндірістің негізгі қорлары
ОФР официальное финансирование развития дамуды ресми қаржыландыру
ОФСБ облигации федерального сберегательного банка федералдық жинақ банкінің облигациялары
ОФСТ общий фонд сырьевых товаров шикізат тауарларының ортақ қоры
ОЦАС Организация Центрально-Азиатского сотрудни-

чества
Орталық-Азия ынтымақтастық ұйымы

ОЦД Организация Центрального договора Орталық шарт ұйымы
ОЦПОД Оперативный центр приема и обработки данных Деректерді жедел қабылдау жəне өңдеу 

орталығы
ОЦХ отдел централизованного хранения (информа-

ции, патентов, и т.д.)
орталықтандырылған сақтау бөлімі (ақпаратты, 
патенттерді, т.б.)

ОШБ открытая школа бизнеса бизнестің ашық мектебі
ОЭЗ особая экономическая зона ерекше экономикалық аймақ
ОЭП отдел борьбы с экономической преступностью экономикалық қылмыспен күрес бөлімі
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

П процент пайыз
ПА пенсионный актив зейнетақы активі
ПА НАТО Парламентская ассамблея НАТО НАТО Парламенттік Ассамблеясы
ПАРТАД Профессиональная ассоциация регистраторов, 

трансфер-агентов и депозитариев
Тіркеушілердің, трансфер-агенттердің жəне 
депозитарийлердің кəсіпқойлық қауымдастығы

парт. партийный партиялық
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ПАСЕ Парламентская ассамблея Совета Европы Еуропа Кеңесінің Парламенттік ассам блеясы
ПАУФОР Профессиональная ассоциация участников фон-

дового рынка
Қор нарығы қатысушыларының кəсіптік 
қауымдастығы

ПБ патентное бюро патенттік бюро, патент бюросы
ПБ платежный баланс төлем теңгерімі
ПБОЮЛ предприниматель без образования юридического 

лица
заңды тұлға құрмаған кəсіпкер

ПБТ почтово-багажная таможня пошта-жолжүк кедені
ПВ первоначальный взнос бастапқы жарна
ПВР пункт временного размещения уақытша орналастыру орынжайы
ПВУ паспортно-визовое управление паспорт-виза басқармасы
ПГИ программа государственных инвестиций мемлекеттік инвестициялар бағдарламасы
ПД патентная документация патенттік құжаттама
ПД передача данных деректер беру
ПДК предельно допустимое количество шекті ұйғарынды мөлшер, мүмкін шектегі 

мөлшер
ПДН предельно-допустимая нагрузка шекті-ұйғарынды жүктеме
ПДО  представитель держателей облигаций  облигацияларды ұстаушылар өкілі
ПДУ предельно-допустимый уровень шекті-ұйғарынды деңгей
ПДЭН предельно-допустимая экологическая нагрузка шекті ұйғарынды экологиялық жүктеме
пер. перевод аударма, аударым
первонач. первоначально, первоначальный бастапқыда, бастапқы
переим. переименован (ный) қайта аталған
перен. в переносном смысле ауыспалы мағынада
ПЗУ постоянное запоминающее устройство тұрақты жадта сақтау құрылғысы
ПИ Патентная информация Патенттік ақпарат
ПИБОР PІBOR - Parіs іnterbank offered rate - Парижская 

межбанковская ставка предложения 
PІBOR - Parіs іnterbank offered rate - Па риж де гі 
банк аралық ұсыныс мөлшерлемесі

ПИВФ первый инвестиционный ваучерный фонд бірінші инвестициялық ваучерлік қор
ПИИ прямые иностранные инвестиции тікелей шетелдік инвестиция
ПИИ предприятие с иностранными инвести циями шетелдік инвестиция салынған кəсіпорын 
ПИК пост иммиграционного контроля келімсектерді бақылау күзетжайы, 

иммиграциялық бақылау күзетжайы
ПИК приватизационный инвестиционный купон инвестициялық жекешелендіру купоны
ПИН персональный идентификационный номер дербес сəйкестендіру нөмірі
ПИС паспорт импортной сделки шетелдік мəміле төлқұжаты
ПИС персональная информационная система дербес ақпараттық жүйе
ПИФ паевой инвестиционный фонд жарнапұлдық инвестициялық  қор, үлеспұлдық 

инвестициялық қор
ПК Парижский клуб (кредиторов) Париж клубы (несиегерлердің)
ПК предельный коэффициент шекті коэффициент
ПК персональный компьютер дербес компьютер
ПК пластиковая карточка пластикалық карточка
ПК программный комплекс бағдарламалық кешен
ПКБ  Первое кредитное бюро Бірінші кредиттік бюро
ПКК постоянная консультативная комиссия тұрақты кеңес беру комиссиясы
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ПКС Постоянная комиссия по стандартизации (СЭВ) Стандарттау жөніндегі тұрақты комиссия 
(Экономикалық өзара көмек кеңесі)

пл. площадь алаң
плотн. плотность тығыздық
ПМ прожиточный минимум күнкөріс минимумы
ПМЖ постоянное место жительство тұрақты тұрғылықты мекен, тұрақты 

тұрғылықты жер
ПМК Постоянная международная комиссия Тұрақты халықаралық комиссия
ПМК программно-методический комплекс бағдарламалық-əдістемелік кешен
ПМС программа международных сопоставлений ООН БҰҰ-ның халықаралық салғастырулар 

бағдарламасы 
ПМУ программирование модуля для управления басқару модулін бағдарламалау
ПН подоходный налог табыс салығы
ПНПФ профессиональный независимый пенсионный 

фонд
кəсіби тəуелсіз зейнетақы қоры

ПНР пуско-наладочные работы іске қосу-реттеу жұмыстары
ПНС пост наблюдения и связи байқау жəне байланыс күзетжайы
ПНС пункт наблюдения и связи байқау жəне байланыс орынжайы
ПНФ пенсионный национальный фонд ұлттық зейнетақы қоры
п/о, ПО почтовое отделение пошта бөлімшесі
ПО программное обеспечение бағдарламалық қамтамасыз ету
ПОВ пункт обмена валюты валюта айырбастау орынжайы
п-ов полуостров түбек
пол. половина жарты, жартысы
полиграф. полиграфический полиграфиялық
полит. политический саяси
пос. поселок қыстақ, кент
посв. посвящен (ный) арналған
пост. постановление қаулы
ПОТ правила охраны труда еңбек қорғау ережелері
п/п по порядку рет-ретімен
п/п почтовый перевод пошта аударымы
п/п приемный пункт қабылдау орынжайы
ПП пакет программ (компьютерных) бағдарламалар пакеті (компьютерлік)
ПП Палата представителей Өкілдер палатасы
ПП программный продукт бағдарламалық өнім
ПП проект постановления қаулы жобасы
ППБ планирование - програмирование - бюджетиро-

вание
жоспарлау - бағдарламалау - бюджеттеу

ППВ простой процентный вексель қарапайым пайыздық вексель
ППЗУ перепрограммируемое запоминающее устрой-

ство
қайта бағдарламанатын жадта сақтау құрылғысы

ППИ пункт приема информации ақпаратты қабылдау орны
ППО прикладное программное обеспечение қолданбалы бағдарламалық бөлім
ППП пакет прикладных программ қолданбалы бағдарламалар пакеті
ППП производственная пенсионная программа өндірістік зейнетақы бағдарламасы
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ППП промышленно-производственный персонал өнеркəсіптік-өндірістік қызметкерлер
ППС паритет покупательной способности сатып алу қабілетінің тепе-теңдігі
ППФ первый пенсионный фонд бірінші зейнетақы қоры
ППФ первый приватизационный фонд бірінші жекешелендіру қоры
ПР предельный режим шекті режим, шекті тəртіптеме
пр. прочее басқа да
пр. премия сыйлықақы
прав. правый оң
пр-во правительство үкімет
пред. председатель төраға
преим. преимущественно басым
прибл. приблизительно шамамен
прим. пример мысал
примеч. примечание ескерту
ПРИФ первый республиканский инвестиционный фонд бірінші республикалық инвестициялық қор
произ-во производство өндіріс
пром. промышленный өнеркəсіп, өнеркəсіптік
промбанк промышленный банк өнеркəсіптік банк
промкоопе-
рация 

промысловая кооперация кəсіпшілік кооперациясы

промстрой-
банк

промышленно-строительный банк өнеркəсіп-құрылыс банкі

пром-сть промышленность өнеркəсіп
промфин-
план

промышленно-финансовый план өнеркəсіп-қаржы жоспары

прораб производитель работ жұмыс жүргізуші
ПРООН Программа развития ООН БҰҰ-ның дамыту бағдарламасы
проф. профессиональный кəсіби, кəсіптік
проф. профессор профессор
профориен-
тация

профессиональная ориентация кəсіпке бағдарлану, кəсіптік бағдарлау

профсоюз профессиональный союз кəсіподақ / кəсіптік одақ
профдвиже-
ние

профсоюзное движение кəсіподақ қозғалысы

профком профсоюзный комитет кəсіподақ комитеті
ПРС поездная радиосвязь пойыздық радиобайланыс
ПРС промышленно развитые страны өнеркəсібі дамыған елдер
пр-тие предприятие кəсіпорын
ПС паспорт сделки мəміле төлқұжаты
ПС потребительский союз тұтынушылар одағы
ПС пропускная способность өткізу қабілеті
ПС прямое сообщение тікелей қатынас
ПСБ промышленно-строительный банк өнеркəсіп-құрылыс банкі
ПСД покупательная способность доллара доллардың сатып алуға жарамдылығы
псевд. псевдоним бүркеншік есім
ПСЗ полное собрание законов заңдардың толық жинағы
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ПСИ паспорт иностранной сделки импорттық мəміле паспорты
ПСК промышленно-страховая компания өнеркəсіптік-сақтандыру компаниясы
ПСН предельная способность к накоплениям қорлануға шекті қабілеттілік
ПСП предельная способность к потреблению тұтынуға шекті қабілеттілік
ПСС персональная сотовая связь дербес ұялы байланыс
ПСС Постоянный совместный совет Тұрақты бірлескен кеңес (НАТО мен Ресейдікі)
п/т почтово-телеграфный пошталық-телеграфтық
ПТЛ передвижные таможенные лаборатории жылжымалы кеден зертханалары
ПТНВ показатель твердой национальной валюты тұрақты ұлттық валюта көрсеткіші
ПТО почтово-телеграфное отделение пошта-телеграф бөлімшесі
ПТП Промышленно-торговая палата өнеркəсіптік-сауда палатасы
ПУ правовое управление құқықтық басқарма
ПУ программное управление бағдарламалық басқарма
п/у под управлением басқаруындағы, басқаруымен
публ. публикация жарияланым
публ. публичный жария, көпшілік, көпшілік алдында 
ПФ паевой фонд үлеспұлдық қор
ПФ пенсионный фонд зейнетақы қоры
ПФГЦБ паевой фонд государственных ценных бумаг мемлекеттік бағалы қағаздардың үлеспұлдық 

қоры
ПФИ производные финансовые инструменты туынды қаржы құралдары
ПФИ производственные финансовые инструменты өндірістік қаржы құралдары
ПФК промышленно-финансовая корпорация өнеркəсіптік-қаржы корпорациясы
ПЦБ производные ценные бумаги туынды бағалы қағаздар
ПЧ приватизационный чек жекешелендіру чегі
ПЭВМ персональная ЭВМ дербес ЭЕМ
ПЭО планово-экономический отдел жоспарлау-экономикалық бөлімі
ПЭР плановые эксплуатационные расходы жоспарлы пайдалану шығысы
п/я почтовый ящик пошта жəшігі

Р
р. рубль рубль
РА РФЦА Рейтинговое агентство Регионального финансо-

вого центра г. Алматы
Алматы қаласы Өңірлік қаржы орталығы 
рейтингілік агенттігі 

раб. рабочий жұмысшы
разг. разговорное слово сөйлеу тілінің сөзі
различ. различный əртүрлі
райсобес районный отдел социального обеспечения аудандық əлеуметтік қамсыздандыру бөлімі
РАН Российская академия наук Ресей ғылым академиясы
РБ Республиканский бюджет Республикалық бюджет
РБРР Российский банк реконструкции и развития Ресей жаңғыру жəне даму банкі 
РВБ региональная валютная биржа аймақтық валюталық биржа
РВПС резерв, на возможные потери по ссудам несие бойынша ықтимал шығасыға арналған 

сақтық қор
РВФ региональный ваучерный фонд аймақтық ваучерлік қор
РГ рабочая группа жұмыс тобы
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РГКП Республиканское государственное казначейское 
предприятие

Республикалық мемлекеттік қазынашылық 
кəсіпорын

РГП республиканское государственное предприятие республикалық мемлекеттік кəсіпорын
РГС реестр государственной собственности мемлекеттік меншік тізілімі
РДО расчетно-депозитарная организация есеп айырысу-депозитарлық ұйымы
ред. редактор; редакция редактор, сарашы; редакция
рем. ремонт, ремонтный жөндеу
респ. республика, республиканский республика, республикалық
РЗУ резерв заявленных, но неурегулированных убыт-

ков
мəлімделген, бірақ реттелмеген залал сақтық 
қоры

РИА Российская инженерная академия Ресей инженерлік академиясы
РИА Российское информационное агентство Ресей ақпарат агенттігі
РИС редакционно-издательский совет редакциялық-баспа кеңесі
РИФ рекламно-информационная фирма жарнамалық ақпараттық фирма
РИЦ редакционно-издательский центр редакциялық-баспа орталығы
РК Республика Казахстан Қазақстан Республикасы
РКДЦ расчетно-клиринговый депозитарный центр есеп айырысу-клирингілік депозитарлық 

орталық
РКО расчетно-кассовый отдел кассалық-есептесу бөлімі
РКП расчетно-клиринговая палата есеп айырысу-клирингілік палата
РКС региональный координационный совет өңірлік үйлестіру кеңесі
РКТРК Республиканская корпорация телевидения и 

радио Казахстана
Қазақстан республикалық телевизия жəне радио 
корпорациясы

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
р-н, р-он район аудан
РНБ режим наибольшего благоприятствия барынша көп қолайлы жағдай жасау режимі
РНН регистрационный номер налогоплательщика салық төлеушінің тіркелу нөмірі (СТТН)
РНП резерв незаработанной премии аққұла сыйлықақы сақтық қоры
РНР резерв непредвиденных рисков болжанбаған қатерлердің сақтық қоры
род. родился туған
РП рабочий проект жұмыс жоспары
РП распоряжение Президента Президенттің өкімі
РП распоряжение Премьера Премьердің өкімі
РП расчетная палата есеп айырысу палатасы
РПНУ резерв произошедших, но незаявленных убытков келтірілген, бірақ мəлімделмеген залалдар 

сақтық қоры
РПО Республиканская палата оценщиков Республикалық бағалаушылар палатасы
РОА ROA - return on assets - показатель рентабельно-

сти активов, доход на активы
ROA - return on assets - активтің пай да лы лық 
көрсеткіші, активтерге шаққандағы табыс

РОЕ ROE - return on equіtu - показатель рентабельно-
сти капитала

ROE - return on equіtu - капиталдың пайдалылық 
көрсеткіші

РОЕС ROES - показатель доходности экономического 
капитала

ROES - экономикалық капиталдың табыстылығы 
көрсеткіші
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РОО Российское общество оценщиков Ресейдің бағалаушылар қоғамы
РосБР Российский банк развития Ресей даму банкі
росс. российский Ресей, ресейлік, Ресейдің
РПС рабочий план счетов шоттардың жұмыс жоспары
РРТ развитие региональной торговли аймақтық сауданы дамыту
РС развивающиеся страны дамушы елдер
р/с расчетный счет есеп айырысу шоты
РСВЦ республиканская сеть вычислительных центров есептеу орталықтарының республикалық торабы
РСС Региональное содружество в области связи Байланыс саласындағы аймақтық 

ынтымақтастық (ТМД)
РТА Российская таможенная академия Ресей кеден академиясы
РТВ радио и телевидение радио жəне теледидар
РТЛ региональная таможенная лаборатория аймақтық кеден зертханасы
РТО розничное торговое объединение бөлшек сауда бірлестігі
РТПП региональная торгово-промышленная палата аймақтық сауда-өнеркəсіп палатасы
РТУ региональное таможенное управление аймақтық кеден басқармасы
РТФ радиотелефон радиотелефон
руб. рубль рубль
рук. руководитель; руководство жетекші, басшы
рус. русский орыс
РФ Российская Федерация Ресей Федерациясы
РФА Региональный форум АСЕАН АСЕАН өңірлік форумы
РФБ Российская фондовая биржа Ресей қор биржасы
РФО районный финансовый отдел аудандық қаржы бөлімі
РФФИ Российский фонд федерального имущества Ресей федералдық мүлік қоры
РФЦА Региональный финансовый центр г. Алматы Алматы қаласы өңірлік қаржы орталығы
РЦ районный центр аудандық орталық
РЦ расчетный центр есеп айырысу орталығы
РЦ реабилитационный центр сауықтыру орталығы
РЦБ рынок ценных бумаг бағалы қағаздар нарығы
РЦМ Региональный центр мониторинга аймақтық мониторинг орталығы
РЦС республиканский центр субсидий республикалық жəрдемқаржы орталығы
РЭА Российская экономическая академия (им. Г.В. 

Плеханова)
Ресей экономика академиясы (Г.В. Плеханов 
атында)

РЭК региональная экономическая комиссия аймақтық экономикалық комиссия
РЭОК реальный эффективный обменный курс нақты тиімді айырбас бағамы
РЭФ региональный экологический фонд аймақтық экологиялық қор
РЭЦ региональный экологический центр аймақтық экологиялық орталық

С
с. север, северный солтүстік
с секунда секунд
с. село село, ауыл
с. сорт сұрып
с. страница бет
САЗСТ Северо-американская зона свободной торговли Солтүстік Америка еркін сауда аймағы
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СААРС SAARC - South Asіan Assocіatіon for Regіonal 
Cooperatіon - Ассоциация регионального сотруд-
ничества Южной Азии

SAARC - South Asіan Assocіatіon for 
Regіonal Cooperatіon - Оңтүстік Азия өңірлік 
ынтымақтастық қауымдастығы

САКБ совместный акционерный коммерческий банк бірлескен акционерлік коммерциялық банк
санПиН санитарные правила и нормы санитарлық ережелер мен нормалар
санэпиднад-
зор

санитарно-эпидемиологический надзор санитарлық эпидемиологиялық қадағалау

САО страховое акционерное общество сақтандыру акционерлік қоғамы
САПР система автоматизированного проектирования автоматтандырылған бағдарламалау жүйесі
САРМ система автоматизированного рабочего места автоматтандырылған жұмыс орны жүйесі
САУР система автоматического управления и регули-

рования
автоматты басқару жəне реттеу жүйесі

сб. сборник жинақ
СБ сберегательный банк жинақ банкі
СБ служба безопасности қауіпсіздік қызметі
СБ служба быта тұрмыс қызметі
СБ Совет безопасности (ООН) Қауіпсіздік кеңесі (БҰҰ)
СБВ сточно-бытовые воды тұрмыстық-сарқын су
сберкасса сберегательная касса жинақ касса
сберкнижка сберегательная книжка жинақ кітапша
СБСЕ Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе
Еуропадағы қауіпсіздік жəне ынтымақтастық 
жөніндегі кеңес

СБУ стандарты бухгалтерского учета бухгалтерлік есеп стандарттары
СБЦ специализированный бизнес-центр мамандандырылған бизнес-орталық
СВИФТ SWІFT - Socіetu for Worldwіde Іnterbank Fіnancіal 

Telecommunіcatіon - Сообщество всемирных 
межбанковских финансовых телекоммуникаций

SWІFT - Socіetu for Worldwіde Іnterbank Fіnancіal 
Telecommunіcatіon - Дүниежүзілік банк аралық 
қаржы телекоммуникациялары қоғамдастығы

СВМДА Совещание по взаимодействию и мерам доверия 
в Азии

Азиядағы өзара іс-қимыл жəне сенім шаралары 
жөніндегі кеңес

СВРГ совместная временная рабочая группа бірлескен уақытша жұмыс тобы
СВС специализированная вычислительная техника мамандандырылған есептеу жүйесі, 

мамандандырылған есептеуіш жүйе
СВТ средства вычислительной техники есептеуіш техника құралдары
СВХ склад временного хранения уақытша сақтау қоймасы
СГБМ Совет государств Балтийского моря Балтық теңізі мемлекеттерінің кеңесі
СГД совокупный государственный доход мемлекеттік жиынтық табыс
СГДС система гарантированной доставки сообщений хабарламаларды кепілдендірілген жеткізу жүйесі
СГР скользящий график работы сырғымалы жұмыс кестесі
СД CD - compact dіsk - компакт-диск CD - compact dіsk - компакт-диск
СД  совет директоров директорлар кеңесі
СД совместная деятельность бірлескен қызмет
СДА свидетельство о депонировании акций акциялардың депозиттелгені туралы куəлік
СДР SDR - Specіal Drawіng Rіght - специальные права 

заимствования
SDR - Specіal Drawіng Rіght - арнаулы өзара 
қарыз құқықтары

СДУ система диспетчерского управления диспетчерлік басқару жүйесі
СДУ система дистанционного управления қашықтан басқару жүйесі
СЕ Совет Европы Еуропа Кеңесі
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СЕАП Совет Евро-атлантического партнерства Еуро-атлантикалық əріптестік кеңесі
СЕАТО SEATO - South-East Asіa Treaty Organіzatіon - Ор-

ганизация договора Юго-Восточной Азии
SEATO - South-East Asіa Treaty Organіzatіon - 
Оңтүстік Шығыс Азия шарты Ұйымы

сев. север, северный солтүстік
сев.-вос. северо-восток, северо-восточный солтүстік-шығыс
сев.-зап. северо-запад, северо-западный солтүстік-батыс
сек. секунда секунд
сексот секретный сотрудник құпия қызметкер
сел. сельский селолық, ауылдық
сельпо сельское потребительское общество ауылдық тұтынушылар қоғамы
сельсовет сельский совет ауылдық кеңес
сельхозбанк сельскохозяйственный банк ауыл шаруашылық банкі
сельхозналог сельскохозяйственный налог ауыл шаруашылық салығы
СЕПТ Европейская конференция почтовой и телефон-

но-телеграфной связи
Еуропа пошта жəне телефон-телеграф байланы-
сы конференциясы

серт. сертификат сертификат
СЗ свод законов заңдар жинағы
СЗ служба занятости жұмыспен қамту қызметі
с.-з. северо-запад, северо-западный солтүстік-батыс
СИК социальный индивидуальный код əлеуметтік жеке код
СИП CІP - carrіage and іnsurance paіd to… - провозная 

плата и страхования оплачены до пункта назна-
чения

CІP - carrіage and іnsurance paіd to… - жүк апа-
рылатын бекетке дейін тасымал ақысы мен 
сақтандыру төленді

СиП слияние и поглощение қосылу жəне жұтылу
СИРЕ 
(ЦИПЕ)

Центр международного частного предпринима-
тельства

Халықаралық жекеше кəсіпкерлік орталығы

СИС справочно-информационная служба анықтамалық-ақпараттық қызмет
СИФ включая комиссию посредника делдал комиссиясын қоса
СИФ включая курсовую разницу бағамдағы айырманы қоса
СИФ справочно-информационный фонд анықтамалық-ақпараттық қор
СИФ SІF - cost, іnsurance, freіght - стоимость, страхо-

вание, фрахт
SІF - cost, іnsurance, freіght - құн, сақтандыру, 
тасымал

СК собственный капитал меншікті капитал
СК совместная компания бірлескен компания
СК Статистическая комиссия (ООН) Статистикалық комиссия (БҰҰ)
СК страховая компания сақтандыру компаниясы
СК Счетный комитет Есеп комитеті
СКБ Совет коллективной безопасности (СНГ) Ұжымдық қауіпсіздік кеңесі (ТМД)
СКБ содействие коммерции и бизнесу коммерция мен бизнеске жəрдемдесу
СКВ свободно конвертируемая валюта еркін айырбасталымды валюта
СКИФ Совместная конфедерация инвестиционных фон-

дов
Инвестициялық қорлардың бірлескен конфеде-
рациясы

СКО Совет по классификации оценщиков Бағалаушыларды сыныптау жөніндегі кеңес
СКП санитарно-контрольный пункт санитарлық-бақылау бекеті
СКП система-комплексного планирования кешенді жоспарлау жүйесі
СКП система крупных платежей ірі төлемдер жүйесі
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след. следующий келесі
СМ Совет министров Министрлер Кеңесі
см. смотри қара
СМА служба механизации и автоматизации механикаландыру жəне автоматтандыру қызметі
СМА Союз международных ассоциаций Халықаралық қауымдастықтар одағы
СМВД Совет министров внутренних дел (СНГ) Ішкі істер министрлері кеңесі (ТМД)
СМИ средства массовой информации бұқаралық ақпарат құралдары
СМИД Совет министров иностранных дел (СНГ) Сыртқы істер министрлері кеңесі (ТМД)
СМК система массовой коммуникации бұқаралық коммуникация жүйесі 
СМО Совет министров обороны (государств-участни-

ков СНГ)
Қорғаныс министрлері кеңесі (ТМД-ға 
қатысушы мемлекеттердің)

СМО Совет по международным отношениям Халықаралық қатынастар жөніндегі  кеңес
СМО страховая медицинская организация медициналық сақтандыру ұйымы
СМП субъекты малого предпринимательства шағын кəсіпкерлік субъектілері
СМС система местного самоуправления жергілікті өзін-өзі басқару жүйесі
СМСФО Совет по международным стандартам финансо-

вой отчетности
Қаржы есептілігінің халықаралық стандарттары 
жөніндегі кеңес

СМТК стандартная международная торговая классифи-
кация

халықаралық стандарттық сауда сыныптамасы

СМЯ Союз международных ярмарок Халықаралық жəрмеңкелер одағы
СН санитарные нормы санитарлық нормалар
СН специальный налог арнаулы салық
СНГ Содружество Независимых Государств (о по-

литическом и экономическом союзе государств 
- бывших республик СССР)

ТМД - Тəуелсіз Мемлекеттер Дос тас ты ғы 
(бұрынғы КСРО республикалары - мем ле кет те-
рі нің саяси жəне эко но ми ка лық ода ғы туралы)

СНиП строительные нормы и правила құрылыс нормалары мен ережелері
СНП сельский населеный пункт ауылдық елді мекен
СНП совокупный национальный продукт жиынтық ұлттық өнім
СНС система национальных счетов ұлттық шоттар жүйесі
СНС Совет по национальной стратегии Ұлттық стратегия жөніндегі кеңес
СО сезонное обслуживание маусымдық қызмет көрсету
СО система обеспечения; система обеспечивающая қамтамасыз ету  жүйесі, қамсыздандыру жү йе-

сі; қамтамасыз етуші жүйе, қамсыздандырушы 
жүйе

СО сметный отдел сметалық бөлім
СО совместная организация бірлескен ұйым
СО специальный отдел арнаулы бөлім
СО станция обслуживания қызмет көрсету стансасы
СО страховое общество сақтандыру қоғамы
СО сумма обязательств міндеттемелер сомасы
СОАО страховое открытое акционерное общество ашық акционерлік сақтандыру қоғамы
СОАТО классификатор местонахождения орналасқан жер сыныптауышы
собес отдел социального обеспечения əлеуметтік қамсыздандыру бөлімі
собр. собрание жиналыс
СОБС система обслуживания банковских счетов банк шоттарына қызмет көрсету жүйесі
собств. собственно шынында
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сов. советский кеңестік
Совбез Совет безопасности (ООН) Қауіпсіздік кеңесі (БҰҰ)
совзнаки советские денежные знаки кеңестік ақша  белгілері
совм. совместно бірге, бірлесіп
совмин совет министров министрлер кеңесі
совр. современный қазіргі заманғы, заманауи
СОД система обработки данных деректерді өңдеу жүйесі
СОЖ система обеспечения жизнедеятельности тіршілікті қамтамасыз ету жүйесі
СОИ средства отображения информации ақпаратты көрсету құралдары
СОиК служба оценки и консалтинга бағалау жəне консалтинг қызметі
сокр. сокращение, сокращенно, сокращенный қысқарту, қысқаша, қысқартылған
COMIAC Постоянный комитет по информации и вопросам 

культуры 
Ақпарат жəне мəдениет мəселелері жөніндегі 
тұрақты комитет

СОМСЕС Постоянный комитет по торгово-экономическо-
му сотрудничеству

Сауда-экономикалық ынтымақтастық жөніндегі 
тұрақты комитет

СОНО система обработки налоговой отчетности салық есептілігін өңдеу жүйесі
СООГУ Классификатор наименования, принадлежности 

органа управления группировке
Басқару органы атауының, топталымға 
тиесілілігінің сыныптауышы

СОП совокупный общественный продукт жиынтық қоғамдық өнім 
СОС сетевая операционная система тораптық операциялық жүйе
сотр. сотрудник қызметкер
СОУ система оперативного управления жедел басқару жүйесі
СОУ система организационного управления ұйымдық басқару жүйесі
СОФЭ система оптимального функционирования эко-

номики
экономиканың оңтайлы жұмыс істеу жүйесі

соц.-экон. социально-экономический əлеуметтік-экономикалық
СП собрание постановлений қаулылар жинағы
СП совместное предприятие бірлескен кəсіпорын
СП союз потребителей тұтынушылар одағы
СП струйный принтер бүріккіш принтер
СП Счетная палата Есеп палатасы
СПБ специальное проектное бюро арнаулы жобалау бюросы
СПб, С.-Пб Санкт-Петербург Санкт-Петербург
СПЕКА Специальная программа ООН для экономик Цен-

тральной Азии
БҰҰ-ның Орталық Азия экономикаларына 
арналған арнаулы бағдарламасы

СПЕКА Программа по социально-экономическому раз-
витию региона Центральной Азии 

Орталық Азия өңірін əлеуметтік-эко но ми ка лық 
дамыту жөніндегі бағдарлама

спец. специальный арнаулы
спец. специальный термин арнаулы термин
спецставка специальная ставка арнаулы мөлшерлеме
спецхран специальное хранилище арнаулы сақтау қоймасы
СПД сброс предельно допустимый шекті ұйғарынды лықсыма, шекті ұйғарынды 

қашыртқы
СПЗ специальные права заимствования арнаулы өзара қарыз құқықтары
СПИ система патентной информации патенттік ақпарат жүйесі
СПК сводный печатный каталог жиынтық баспа тізбелігі
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СПК справочно-поисковая картотека анықтамалық-іздестіру картотекасы
СПК социально-предпринимательская корпорация əлеуметтік-кəсіпкерлік корпорация
СПКСП система перевода крупных сумм платежей ірі төлем сомасын аудару жүйесі
СПО Союз потребительских обществ Тұтынушылар қоғамдарының одағы 
СПО специальная проектная организация арнаулы жобалау ұйымы
СПО специальное программное обеспечение арнаулы бағдарламалық қамтамасыз ету
СППР система поддержки принятия решений шешімдер қабылдауды қолдау жүйесі
СПС система предпринимательских союзов кəсіпкерлік одақтар жүйесі
СПС система производственного самоуправления өндірістік өзін-өзі басқару жүйесі
СПС Соглашение о партнерстве и сотрудничестве Əріптестік пен ынтымақтастық туралы келісім
СПС Соглащение о патента (Европейского) Сообще-

ства
(Еуропа) Қоғамдастығының патенті туралы 
келісім

СПТ Союз предпринимателей торговли Сауда кəсіпкерлері одағы
СПТТ Совет промышленности, транспорта и торговли Өнеркəсіп, көлік жəне сауда кеңесі
СПУ сетевое планирование и управление тораптық жоспарлау мен басқару
ср. сравни; средний салыстыр (соғылған белгі, мыс. сөз дік тер де); 

орташа
СР стабилизационный резерв тұрақтандыру сақтық қоры
ср.-азиат. среднеазиатский Орта Азия, Орта Азиялық
СРВ система реального времени нақты уақыт жүйесі
ср.-год. среднегодовой орташа жылдық
СРКТК Служба разрешения коллективных трудовых 

конфликтов
Ұжымдық еңбек жанжалдарын шешу қызметі

СРН Совет Россия-НАТО Россия-НАТО кеңесі
СРО саморегулируемая организация өздігінен реттелетін ұйым
СРП соглашение о раздела продукции өнімді бөлісу туралы келісім
СС Северный совет Солтүстік кеңес
СС секретный сотрудник құпия қызметкер
СС система связи байланыс жүйесі
СС служба снабжения жабдықтау қызметі
СС совершенно секретно өте құпия
СС специальная служба арнаулы қызмет
СС спутниковая связь спутниктік байланыс
СС спутник связи байланыс спутнигі
СС станция снабжения жабдықтау стансасы
ССБТ система стандартов безопасности труда еңбек қауіпсіздігі стандарттары жүйесі
ССД система страхования депозитов депозиттерді сақтандыру жүйесі
ССД среднесрочный депозит орта мерзімді депозит
ССК система стабилизации курса бағамды тұрақтандыру жүйесі
ССЛ SSL - Secure Socket Lauer - протокол защищен-

ной связи (через интернет)
SSL - Secure Socket Lauer - қорғалған байланыс 
хаттамасы (интернет арқылы)

ССО Совет по стандартам оценки Бағалау стандарттары жөніндегі кеңес
ССП сберегательный сертификат на предъявителя ұсынушыға арналған жинақ сертификат
ССС спутниковая система связи спутниктік байланыс жүйесі
СССИ система сканирования стратегической информа-

ции
стратегиялық ақпаратты сканерлеу жүйесі
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ССУ совместное сокращение угрозы қатерді бірлесіп қысқарту
ССЭЗ специальная свободная экономическая зона арнаулы еркін экономикалық аймақ
ст. старый ескі
ст. статья 1. бап; 2. мақала
ст. степень дəреже, деңгей
СТ сотовый телефон ұялы телефон
СТАРТ 
(START)

автоматизированная система контроля за пра-
вильным осуществлением проводок по счетам

шоттар бойынша өткізбенің дұ рыс жүр гі зі луін 
бақылаудың ав то мат тан ды рыл ған жүйесі

стат. статистический статистикалық
СТВ спутниковое телевидение спутниктік теледидар
СТЗ свободная таможенная зона еркін кеден аймағы
СТК сервисная телефонная карта сервистік телефон картасы
СТК собрание трудового коллектива еңбек ұжымының жиналысы
СТК совет трудового коллектива еңбек ұжымының кеңесі
СТО специальное техническое обслуживание арнаулы техникалық қызмет көрсету 
СТО станция технического обслуживания техникалық қызмет көрсету стансасы
стр. страница бет
страх. страхование, страховой сақтандыру
стройфин-
план

строительнофинансовый план құрылыс-қаржы жоспары

СТС Совет по таможенному сотрудничеству, Совет 
таможенного сотрудничества

Кеден ынтымақтастығы жөніндегі кеңес, Кеден 
ынтымақтастығы кеңесі

СТС советник таможенной службы кеден қызметінің кеңесшісі
СТУ система территориального управления аумақтық басқару жүйесі
СТФ специализированная торговая фирма мамандандырылған сауда фирмасы
сут сутки тəулік
СУ специализированное управление мамандандырылған басқару, мамандандырылған 

басқарма
СУ специальное управление арнаулы басқару, арнаулы басқарма
СУ статистическое управление статистикалық басқарма
СУБД система управления базами данных деректер қорын басқару жүйесі
СУД система управления движением қозғалысты басқару жүйесі
суд. судебный сот, сотты
СУРБД система управления распределенными базами 

данных
бөлінген деректер қорын басқару жүйесі

СУРБД система управления реляционной базой данных реляциялық дерек қорын басқару жүйесі
СФ Совет Федерации Федерация Кеңесі (Ресей парламентінің заң 

шығарушы жоғарғы палатасы)
СФ стабилизационный фонд тұрақтандыру қоры
СФД страховой фонд документации құжаттаманың сақтандыру қоры
СФМ система финансового мониторинга  қаржы мониторингі жүйесі
СФМ субъекты финансового мониторинга  қаржы мониторингінің субъектілері
СФК специальная финансовая компания арнаулы қаржы компаниясы
СФП специальное финансовое предприятие арнаулы қаржы кəсіпорны
СФР Саудовский фонд развития Сауд даму қоры
СФР сметно-финансовый расчет сметалық-қаржылық есептесу
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СФС Совет по финансовой стабильности Қаржы тұрақтылығы жөніндегі кеңес
СФС Совет по финансовой стабильности и развития 

финансового рынка при Президенте Республики 
Казахстан

Қазақстан Республикасы Президентінің 
жанындағы Қаржы тұрақтылығы жəне қаржы 
нарығын дамыту жөніндегі Кеңес

СФС Совет финансового сектора Қаржы секторы кеңесі
СФСА страховый фонд сберегательных ассоциаций жинақ қаражат қауымдастықтарының 

сақтандыру қоры
с.-х., с/х. сельское хозяйство, сельскохозяйственный ауыл шаруашылығы, ауылшаруашылық
СХБ сельскохозяйственный банк ауыл шаруашылық банкі
с. х-во сельское хозяйство ауыл шаруашылығы
СЦМ счетно-цифровая машина есептік-цифрлық машина
СЧА стоимость чистых активов таза активтердің құны
СЧП семейное частное предприятие отбасылық жеке меншік кəсіпорын
СЧП совместное частное предприятие бірлескен жеке меншік кəсіпорын
СЧП субъекты частного предпринимательства жеке кəсіпкерлік субъектілері
СЧПУ система численного программирования управле-

ния
басқаруды сандық бағдарламалау жүйесі

США Соединенные Штаты Америки АҚШ, Америка Құрама Штаттары
СЭГ социальный экономический генотип əлеуметтік экономикалық генотип
СЭЗ свободная экономическая зона еркін экономикалық аймақ
СЭЗ специальная экономическая зона арнаулы экономикалық аймақ
СЭЛТ система электронных лотовых торгов электронды топтамалық сауда-саттық жүйесі
СЭН санитарно-эпидемиологический надзор санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау
СЭП Совет по экономической политике Экономикалық саясат жөніндегі кеңес
СЭПУСО социально-экономические показатели уровня со-

стояния общества
Қоғамның жай-күйі деңгейінің əлеуметтік-
экономикалық көрсеткіштері

СЭС санитарно-эпидемиологическая станция санитарлық-эпидемиологиялық станса
СЭС служба электроснабжения электрмен жабдықтау қызметі
СЭТ система электронных торгов электрондық сауда-саттық жүйесі

Т
т. телефон телефон
т. том том
т тонна тонна
ТАБ Территориальное агентство по банкротствам Банкроттық жөніндегі аумақтық агенттік
табл. таблица кесте
ТАЕФОС проект Трансазиатско-европейской оптико-воло-

конной кабельной системы
Трансазия-еуропа оптикалық талшықты кабельді 
жүйе жобасы

ТАИС телевизионная автоматическая информационная 
система

телевизиялық автоматты ақпараттық жүйе

ТАЖД Трансазиатская железная дорога Транс-Азия темір жолы
ТАСИС оказание технической и консультационной помо-

щи со стороны ЕС
ЕО тарабынан техникалық жəне кеңес беру 
көмегін көрсету

ТАСИС Программа ЕС “Оказание помощи технической 
помощи и консультационной помощи”

ЕО-ның “Орталық Азия елдеріне тех ни ка лық 
жəне кеңес беру көмегін көрсету” бағдарламасы

так наз. так называемый деп аталатын
ТБ таможенный барьер кеден тосқауылы, кедендік тосқауыл
ТБ техника безопасности қауіпсіздік техникасы
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ТБ товарная биржа тауар биржасы
ТБД терминологический банк данных терминологиялық дерекқор
ТБСВК таможенно-банковская система валютного кон-

троля
валюталық бақылаудың кедендік-банкілік жүйесі

ТВ телевидение теледидар
ТВК телевизионный канал телевизиялық арна
т-во товарищество серіктестік
ТГ таможенный груз кедендік жүк
тг тенге теңге
ТД таможенная декларация кеден мағлұмдамасы
ТД технологическая документация технологиялық құжаттама
ТД торговый дом сауда үйі
ТДО товарищество с дополнительной ответственно-

стью
қосымша жауапкершілікті серіктестік

ТДС торгово-депозитарная система сауда-депозитарлық жүйесі
т. е. то есть яғни
телегр. телеграфный телеграфтық
телеф. телефонный телефон, телефондық
терр. территория аумақ
тех. техника, технический техника, техникалық
техминимум технический минимум техникалық минимум
технопарк технологический парк технопарк, технологиялық парк
техперсонал технический персонал техникалық қызметкерлер
техпромфин-
план

технический‚ промышленный и финансовый 
план

техникалық‚ өнеркəсіптік жəне қаржы жоспары

ТЗ товарный знак сауда белгісі, сауда таңбасы
ТИК торгово-инвестиционная компания сауда-инвестициялық компания
ТИК торгово-инвестиционная корпорация сауда-инвестициялық корпорация
ТИКА Турецкая администрация содействия и развития Түрік жəрдемдесу жəне дамыту əкімшілігі
ТиПО техническое и профессиональное образование техникалық жəне кəсіптік білім
ТИР тир карнет (таможенное разрешение на провоз 

груза через границу автомобильным транспор-
том при минимальных формальностях)

тир карнет (ресімдеулерді барынша азайта 
отырып жүкті шекара арқылы автомобиль 
көлігімен өткізуге кеденде рұқсат беру)

TIFA Рамочное соглашение по торговле и защите ин-
вестиций 

Сауда жəне инвестицияны қорғау жөніндегі 
шекті келісім

ТИЦ технологический инновационный центр технологиялық инновациялық орталық
ТК Таможенный кодекс Кеден кодексі
ТК Таможенный комитет Кеден комитеті
ТК терминологический контроль терминологиялық бақылау
ТК техническая комиссия техникалық комиссия
ТК технический комитет техникалық комитет
ТК технический комплекс техникалық кешен
ТК технический контроль техникалық бақылау
ТК технологическая коммуникация технологиялық коммуникация
ТК торговый комплекс сауда кешені
ТК Трудовой кодекс Еңбек кодексі
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ТК трудовой коллектив еңбек ұжымы
т.к. так как өйткені, сондықтан
ТК РК Таможенный кодекс Республики Казахстан Қазақстан Республикасының Кеден кодексі
ТК РК Трудовой кодекс Республики Казахстан Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі
ТКК Таможенный контрольный комитет Кедендік бақылау комитеті
ТКК транспортно-коммуникационный комплекс көлік-коммуникациялық кешен
ТКС тарифно-квалификационный справочник тарифтік-біліктілік анықтамалығы
ТМ торговая марка сауда маркасы
ТМЗ товарно-материальные запасы тауар-материалдық босалқы қорлар
ТМЦ товарно-материальные ценности тауар-материалдық құндылықтар
ТН товарная номенклатура тауар номенклатурасы
ТН торговая надбавка сауда үстелмесі
т. н. так называемый дейтін, деп аталатын
ТН ВЭД товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности
сыртқы экономикалық қызметтің тауар номен-
клатурасы

ТНБ транснациональный банк ұлт аралық банк
ТНК транснациональная компания ұлт аралық компания
ТНК транснациональная корпорация ұлт аралық корпорация
ТНМ транснациональная монополия ұлт аралық монополия
ТНО тарифно-нормировочный отдел тарифтік-нормалау бөлімі
ТНО товарищество с неограниченной ответственно-

стью
жауапкершілігі шектеусіз серіктестік

ТНО транспортный налог с организаций ұйымдардан алынатын көлік салығы
ТНП товары национального потребления ұлттық тұтыну тауарлары
ТНП товары народного потребления халық тұтынатын тауарлар, көпшілік қолды тау-

арлар
ТНФПК транснациональная финансово-промышленная 

компания
ұлт аралық қаржы-өнеркəсіптік компания

ТО техническое обслуживание техникалық қызмет көрсету
ТО технологический отдел технологиялық бөлім
ТО транспортный отдел көлік бөлімі
т.о. таким образом сонымен, сөйтіп
т/о телеграфное отделение телеграф бөлімшесі
тов. товарищ жолдас
ТОО товарищество с ограниченной ответственностью жауапкершілігі шектеулі серіктестік
ТОР техническое обслуживание и ремонт техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу
торг. торговый сауда
торгинспек-
ция

торговая инспекция сауда инспекциясы

торгбанк торговый банк сауда банкі
торгпред торговый представитель сауда өкілі
торгпредство торговое представительство сауда өкілдігі
ТП технические правила техникалық ережелер
ТП технический проект техникалық жоба
ТП технопарк технопарк
ТП технополис технополис
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ТП типовой проект үлгілік жоба
ТП торговая палата сауда палатасы
ТП торговое представительство сауда өкілдігі
ТП трудовой потенциал еңбек əлеуеті
т.п. тому подобное сол сияқты
ТПГ торгово-промышленная группа сауда-өнеркəсіптік топ
ТПК торгово-производственное предприятия сауда-өндірістік кəсіпорын
ТПО таможенный приходный ордер кедендік кіріс ордері
ТПО торгово-промышленное объединение сауда-өнеркəсіптік бірлестік
ТПО транспортное потребительское общество көлік-тұтыну қоғамы
ТПО транспортно-промышленное объединение көлік-өнеркəсіптік бірлестігі
ТПП техническая подготовка производства өндірісті техникалық дайындау
ТПП торгово-производственное предприятие сауда-өндірістік кəсіпорын
ТПП Торгово-промышленная палата Сауда-өнеркəсіп палатасы
ТПС терминологический переводный словарь терминологиялық аударма сөздік
ТПФ территориальный патентный фонд аумақтық патент қоры
тр. труды еңбектер
т-ра температура температура
трансп. транспортный көлік, көліктік
ТРАСЕКА транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия Еуропа-Кавказ-Азия көлік дəлізі
ТРИПС Соглашение о торговых аспектах прав интеллек-

туальной собственности
Зияткерлік меншік құқықтарының сауда 
аспектілері туралы келісім

ТРК телерадиокомпания телерадиокомпания
т/с текущий счет ағымдағы шот
ТС Таможенный союз Кеден одағы
ТС телефонная сеть телефон желісі
ТС телефонная станция телефон стансасы
ТС терминологический словарь терминологиялық сөздік
ТС транспортная система көлік жүйесі
ТС транспортное средство көлік құралы
ТС трудовой стаж еңбек өтілі
ТСВТ таможенная статистика внешней торговли сыртқы сауданың кедендік статистикасы
ТСЖ товарищество собственников жилья тұрғын үйді меншіктенушілер серіктестігі
ТСП торгово-сервисное предприятие сауда-сервис кəсіпорны
ТТ таможенная территория кеден аумағы
ТТ таможенный тариф кеден тарифі
ТТ технические требования техникалық талаптар
ТТС телеграфно-телефонная станция телеграф-телефон стансасы
ТТУ таможенно-тарифное управление кедендік-тарифтік басқарма
ТТЦ телефонно-телеграфный центр телефон-телеграф орталығы
ТТЦ торгово-технический центр сауда-техникалық орталық
ТУ территориальное управление аумақтық басқарма
ТУ технические условия техникалық шарттар
ТУ технический уровень техникалық деңгей
ТУ технологический уклад технологиялық ұстын
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ТУ транспортное управление көлік басқармасы
ТФ торговая фирма сауда фирмасы
ТФ ОМС территориальный фонд обязательного медицин-

ского страхования
міндетті медициналық сақтандырудың аумақтық 
қоры

ТФБ товарно-фондовая биржа тауар-қор биржасы
ТФК торгово-финансовая компания сауда-қаржы компаниясы
ТФПГ транснациональная финансово-промышленная 

группа
ұлт аралық қаржы-өнеркəсіптік топ

ТЦ телевизионный центр телевизиялық орталық
тыс. тысяча; тысячелетие мың; мың жылдық
ТЭА транспортно-экспедиционное агентство көлік-экспедициялық агенттік
ТЭБ транспортно-экспедиционная база көлік-экспедициялық база
ТЭО тарифно-экономический отдел тарифтік-экономикалық бөлім
ТЭО технико-экономическое обоснование техникалық-экономикалық негіздеме
ТЭО транспортно-экспедиционное обслуживание көлік-экспедициялық қызмет көрсету
ТЭП таможенные экспертные посты кедендік сараптама бекеттері
ТЭП технико-экономический показатель техникалық-экономикалық көрсеткіш
ТЭС торгово-экономические связи сауда экономикалық байланыстар
ТЭСЦА Таможенный и экономический союз Централь-

ной Африки
Орталық Африканың кедендік жəне 
экономикалық одағы

ТЭЦ Транспортно-экспедиторский центр Көлік-экспедиторлық орталығы
ТЮРКСОИ Содружество по развитию тюркской культуры и 

искусства
Түркі мəдениеті мен өнерін дамыту жөніндегі 
ынтымақтастық

У
УБКО управление бытового и коммунального обслужи-

вания
тұрмыстық жəне коммуналдық қызмет көрсету 
басқармасы

УБО управление бытового обслуживания тұрмыстық қызмет көрсету басқармасы
УБЭП управление по борьбе с экономическими престу-

плениями
экономикалық қылмыстармен күрес басқармасы

УВР управление вкладов и расчетов салымдар мен есептесулер басқармасы
УВС универсальная вычислительная система əмбебап есептеу жүйесі, əмбебап есептеуіш жүйе
УВС управление внешних связей сыртқы байланыстар басқармасы
УВС управление внешних сношений сыртқы қатынастар басқармасы
УД управленческая деятельность басқарушылық қызмет
УД управление делами іс басқармасы
уд. удельный меншікті, сыбағалы
УДП Управление делами Президента Президенттің іс басқармасы
у.е. условная единица шартты бірлік, шартты өлшем
УЕПА условная единица по пенсионным активам зейнетақы активтері бойынша шартты бірлік
УЕСОН утвержденные европейские стантарты оценки 

недвижимости
жылжымайтын мүлікті бағалаудың бекітілген 
еуропалық стандарттары

УЖКХ управление жилищного и коммунального хозяй-
ства

тұрғын үй жəне коммуналдық шаруашылық 
басқармасы

УЗАП управление защиты авторских прав авторлық құқықтарды қорғау басқармасы
УЗГС СПД Управление заместителей Генерального секрета-

ря по специальным политическим делам (ООН)
Бас хатшының арнаулы саяси істер жөніндегі 
орынбасарлары  басқармасы (БҰҰ)
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УИОАП Управление информационного обеспечения Ад-
министрации Президента

Президент Əкімшілігінің ақпараттық қамтамасыз 
ету басқармасы

УИП управляющий инвестиционным фондом инвестициялық қорды басқарушы
УИП Управление информации Правительства Үкіметтің ақпарат басқармасы
УИС управленческая информационная система басқарушылық ақпараттық жүйе
УК управление кадров кадрлар басқармасы
УК управляющая комиссия басқарушы комиссия
УК управляющая компания; управляющий компани-

ей
басқарушы компания; компанияны басқарушы

УК уставный капитал жарғылық капитал
УКИ учетная карточка импортируемых товаров сырттан əкелінетін тауарлардың есеп карточкасы
ул. улица көше
УМХ управление муниципального хозяйства муниципалдық шаруашылық басқармасы
УМЦ учебно-методический центр оқу-əдістемелік орталық
УН уведомление о намерениях ниет туралы хабарлама
УНИ управление недвижимым имуществом жылжымайтын мүлікті басқару, жылжымайтын 

мүлік басқармасы
ун-т университет университет
УОТ управление оптовой торговли көтерме сауда басқармасы
УОТК управление таможенного контроля кеден бақылауы басқармасы
УП управляющая программа басқарушы бағдарлама
УПК Уголовно-процессуальный кодекс Қылмыстық-іс жүргізу кодексі
УПК управление пластиковых карт пластикалық карталар басқармасы
УПРК Указ Президента Республики Казахстан‚ имею-

щий силу закона
Қазақстан Республикасы Президентінің заң күші 
бар Жарлығы

УРО учетно-распределительный отдел есептеу-бөлу бөлімі
УСД унифицированная система документации бірегейлендірілген құжаттама жүйесі
УСК универсальная страховая компания əмбебап сақтандыру компаниясы
усл. ед. условная единица шартты бірлік, шартты өлшем
УСПД унифицированная система проектной докумен-

тации
бірегейлендірілген жобалық құжаттама жүйесі

устар. устарелое ескірген
УТП управление таможенных платежей кеден төлемдері басқармасы
УТС управление таможенной статистики кеден статистикасы басқармасы
УЦНП управление ценовой и налоговой политики баға жəне салық саясаты басқармасы
УЦП Управление ценовой политики баға саясаты басқармасы
уч. учебный оқу
уч.-изд. л. учетно-издательский лист есептік-баспа табақ
уч-к участок телім
УЧР управление человеческими ресурсами адами ресурстарды басқару 
УЭП универсальный электронный паспорт əмбебап электрондық паспорт
УЭП управление по борьбе с экономическими престу-

плениями
экономикалық қылмыстармен күресу басқармасы

Ф
ФА финансовая академия қаржы академиясы
фаб. фабричный фабрикалық



1132

фам. фамилия тегі, ататек, əулетесім
ФАО FAO - Food and Agrіcultural Organіzatіon - Продо-

вольственная и сельскохозяйственная организа-
ция ООН

FAO - Food and Agrіcultural Organіzatіon - БҰҰ-
ның азық-түлік жəне ауыл шаруашылық ұйымы 

ФАО федеральное акционерное общество федералдық акционерлік қоғам
ФАРП фонд акционирования работников предприятия кəсіпорын қызметкерлерін акционерлеу қоры
ФАС FAS - free alongsіde shіp - свободно вдоль борта 

судна
FAS - free alongsіde shіp - кеме бортының бойын-
да бос

ФАСТИ Финансовая автоматизированная система транс-
порта информации

Қаржылық автоматтандырылған ақпарат тасыма-
лы жүйесі

ФАЦ финансовый аналитический центр қаржылық талдамалы орталық
ФБ федеральный бюджет федералдық бюджет
ФБ фондовая биржа қор биржасы
ФБР финансово-банковские работники қаржы-банк қызметкерлері
ФБУ финансово-бюджетное управление қаржы-бюджет басқармасы
ФБФ финансово-брокерская фирма қаржы-брокерлік фирмасы
ФГ финансовая группа қаржы тобы
ФГИ фонд государственного имущества мемлекеттік мүлік қоры
ФГИК Фонд гарантирования ипотечных кредитов Ипотекалық кредитке кепілдік беру қоры
ФГК финансовая группа компаний компаниялардың қаржы тобы
ФГСБ Фонд гарантирования страховых выплат Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры
ФГСС Фонд государственного социального страхования Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қоры
ФД фондовый дом қор үйі
ФДК фонд долгосрочного кредитования ұзақ мерзімді несиелендіру қоры
ФЕОГА FEOGA - European Agrіcultural Guarantee Fund - 

Европейский фонд ориентации и гарантирования 
сельского хозяйства

FEOGA - European Agrіcultural Guarantee Fund - 
Еуропалық ауыл шаруашылығын бағдарлау жəне 
оған кепілдік беру қоры

ФЗ федеральный закон федералдық заң
ФЗК фонд заработной платы жалақы қоры
ФИ фонд имущества мүлік қоры
ФИАТА FІATA Federatіon Іnternatіonale des Agents des 

Transport - Международная федерация экспеди-
торских ассоциаций

FІATA Federatіon Іnternatіonale des Agents 
des Transport - Халықаралық экс пе ди тор лық 
қауымдастықтар федерациясы

ФИБОР FІBOR - Frankfurt іnterbank offered rate - 
Франкфурт-на-Майнская межбанковская ставка 
предложения

FІBOR - Frankfurt іnterbank offered rate - 
Майндағы Франкфурт банк аралық ұсыныс 
мөлшерлемесі

ФИД FІD - Federatіon Іnternatіonale de Docu-mentatіon - 
Международная федерация документации

FІD - Federatіon Іnternatіonale de Documen-tatіon - 
Халықаралық құжаттама федерациясы

ФИДИК Международная федерация инженеров-консуль-
тантов

Халықаралық кеңесші-инженерлер федерациясы

ФИК финансово-инвестиционная корпорация қаржы-инвестициялық корпорация
фин., 
финанс.

финансовый қаржы, қаржылық

ФИНИСТ финансово-инвестиционный строительный трест қаржы-инвестициялық құрылыс тресі
ФИНЭК финансово-экономический институт қаржы-экономика институты
фин.-эк. финансово-экономический қаржы-экономика, қаржы-экономикалық
ФИО фамилия, имя, отчество ататегі, есімі, əкесінің есімі
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ФИО FІO - free іn and out - погрузка и выгрузка за счет 
грузоотправителя 

FІO - free іn and out - жүк тиеу мен түсіру жүк 
жөнелтушінің есебінен 

ФИФ фонд инновационного финансирования инновациялық қаржыландыру қоры
ФИФО FІFO - Fіrst іn, fіrst out  - прибыл первым, обслу-

жен первым
FІFO - Fіrst іn, fіrst out  - алдымен келді, алдымен 
қызмет көрсетілді

ФК финансовая компания қаржы компаниясы
ФК финансовая корпорация қаржы корпорациясы
ФК финансовый концерн қаржы концерні
ф-ка фабрика фабрика
ФКБ фонд корпоративных бумаг корпоративтік қағаздар қоры
ФКК финансово-консультационный консорциум қаржылық-кеңес беру консорциумы
ФКНИ Федеральная комиссия по недвижимому имуще-

ству и оценке недвижимости
Жылжымайтын мүлік жəне жылжымайтын 
мүлікті бағалау жөніндегі федералдық комиссия

ФКЦБ Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Бағалы қағаздар жөніндегі федералдық комиссия
ФЛ физическое лицо жеке тұлға
ФЛК АПК фонд льготного кредитования аграрно-промыш-

ленного комплекса
аграрлық-өнеркəсіптік кешенді жеңілдікпен 
несиелендіру қоры

ФМП фактическая маржа платежеспособности нақты төлем қабілеттілігі маржасы
ФМП фонд материального поощрения материалдық көтермелеу қоры
ФМП фонд местного перестраховщика жергілікті қайта сақтандырушы қоры
ФМС фабрика механизированного счета механикаландырылған шот фабрикасы
ФМС федеральная миграционная служба федералдық көші-қон қызметі
ФНИ фонд народного имущества халық мүлкі қоры
ФНП Федерация независимых профсоюзов Тəуелсіз кəсіподақтар федерациясы
ФОБ FOB - free on board - свободно на борту FOB - free on board - бортта бос, кеме бортында 

бос
ФОМ фонд общественного мнения қоғамдық пікір қоры
ФОМС фонд обязательного медицинского страхования міндетті медициналық сақтандыру қоры
ФОР фонд обязательных резервов міндетті сақтық қор
ФОТ фонд оплаты труда еңбекақы қоры
ФПГ финансово-промышленная группа қаржы-өнеркəсіп тобы
ФПИК финансово-промышленная инвестиционная кор-

порация
қаржы-өнеркəсіптік инвестициялық корпорация

ФПК Федерация профсоюзов Казахстана Қазақстан кəсіподақтар федерациясы
ФПК Фонд проблемных кредитов Проблемалық кредитер қоры
ФПК финансово-промышленная компания қаржы-өнеркəсіптік компания
ФППА Фонд поддержки пенсионных активов Зейнетақы активтерін қолдау қоры 
ФРГ Федеративная Республика Германии Германия Федеративтік Республикасы, ГФР
ФРПА Фонд реверсии пенсионных активов Зейнетақы активтерін реверсиялау қоры 
ФРС федеральная резервная система федералдық сақтық қор жүйесі
ФРЦ финансово-расчетный центр қаржы-есептесу орталығы
ФС Федеральное собрание Федералдық жиналыс
ФСА фонд стрессовых активов күйзелісті активтер қоры
ФСА функциональный стоимостный анализ атқарымдық құндық талдау
ФСЗ фонд социальной защиты əлеуметтік қорғау қоры
ФСК финансово-строительная компания қаржы-құрылыс компаниясы
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ФСК финансово-строительная корпорация қаржы-құрылыс корпорациясы
ФСС фонд социального страхования əлеуметтік сақтандыру қоры
ФССН Федеральная служба страхового надзора Федералдық сақтандыру қадағалауы қызметі
ФСФО Федеральная служба по финансовому оздоровле-

нию и банкротству
Қаржыны сауықтыру жəне банкроттық жөніндегі 
федералдық қызмет

ф-т факультет факультет
ФТК финансово-трастовая компания қаржы-сенімгерлік компаниясы
ФУР фонд устойчивого развития қаржылық қолдау қоры
ФФП фонд финансовой поддержки орнықты даму қоры
ФФР фонд финансовых ресурсов қаржы ресурстары қоры
ФХД финансово-хозяйственная деятельность қаржы-шаруашылық қызметі
ФЦ фондовый центр қаржы орталығы
ФЭМ финансово-экономическая модель қаржы-экономикалық үлгі
ФЭС финансово-экономический союз қаржы-экономикалық одағы
ФЭС фондовый эмиссионный синдикат эмиссиялық қор синдикаты
ФЭС фонд экономического стимулирования экономикалық ынталандыру қоры
ФЭСР фонд экономического и социального стимулиро-

вания
экономикалық жəне əлеуметтік ынталандыру 
қоры

ФЭЦ фондовый эмиссионный центр эмиссиялық қор орталығы
ФЭЧ фонд экологии человека адам экологиясы қоры

Х
х/б, хл.-бум. хлопчатобумажный мақта-мата
х-во хозяйство шаруашылық
ХК холдинговая компания холдингілік компания
хоз. хозяйственный шаруашылық
хозорган хозяйственый орган шаруашылық орган
хозрасчет хозяйственный расчет шаруашылық есеп

Ц
ЦА центральный архив орталық мұражай
ЦАБ центральное адресное бюро орталық мекенжай бюросы
ЦАБ Центрально-азиатский банк Орталық Азия банкі
ЦАБСиР Центрально-Азиатский банк сотрудничества и 

развития
Орталық Азия ынтымақтастық жəне даму банкі

ЦАБЭИ Центрально-американский банк экономической 
интеграции 

Орталық Америка экономикалық бірігу банкі

ЦАК централизованный автоматический контроль орталықтандырылған автоматтық бақылау
ЦАЛАК Центральная аттестационная лицензионная ауди-

торская комиссия
Орталық аттестаттау лицензиялық аудиторлық 
комиссиясы

ЦАОР Центрально-азиатский общий рынок Орталық Азия ортақ нарығы
ЦАОР Центрально-американский общий рынок Орталық американ ортақ нарығы
ЦАР центрально-азиатский регион Орталық Азия өңірі
ЦАРИКЦ Центрально-Азиатский региональный информа-

ционный координационный центр
Орталық Азия өңірлік ақпараттық үйлестіру 
орталығы

ЦАСР цифровая автоматизированная система регули-
рования

цифрлық автоматтандырылған реттеу жүйесі

ЦАТ центральная  акцизная таможня орталық акциздік кеден
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ЦАУ центральное административное управление орталық əкімшілік басқармасы
ЦАФБ Центрально-Азиатская фондовая биржа Орталық Азия қор биржасы
ЦАЭС Центрально-Азиатское Экономическое Сообще-

ство
Орталық Азия Экономикалық Қоғамдастығы

ЦБ центральный банк орталық банк
ЦБ ценная бумага, ценные бумаги бағалы қағаз
ЦБ центральная база орталық база
ЦБ центральное бюро орталық бюро
ЦБ МФО ценная бумага межфилиального оборота филиал аралық айналым бағалы қағазы
ЦБР Центральный банк России Ресей Орталық банкі
ЦБС цифробуквенное сообщение цифрлық-əріптік хабарлама
ЦБФ целевой благотворительный фонд мақсатты қайырымдылық қоры
ЦБЭИ центральный банк экономической интеграции орталық экономикалық бірігу банкі
ЦВЕ Центральная и Восточная Европа Орталық жəне Шығыс Еуропа
ЦВК центральный вычислительный комплекс орталық есептеу кешені
ЦВТ цифровая вычислительная техника цифрлық есептеу техникасы
ЦВУ цифровое вычислительное устройство цифрлық есептеу құрылғысы
ЦВЭИ центр внешнеэкономических исследований сыртқы экономикалық зерттеулер орталығы
ЦГА центральный государственный архив орталық мемлекеттік мұрағат
ЦГБД центры-генераторы базы данных деректер қорының орталық-генераторлары
ЦД центральный депозитарий орталық депозитарий
ЦД РК Центральный депозитарий РК ҚР Орталық депозитарийі
ЦДИ центр деловой информации іскерлік ақпарат орталығы
ЦДС центральная диспетчерская служба орталық диспетчерлік қызмет
ЦДУ центральное диспетчерское управление орталық диспетчерлік басқарма
ЦЕД Центр европейской документации Еуропалық құжаттама орталығы
центр. центральный орталық
ЦЗ центр занятости жұмыспен қамту орталығы
ЦЗМ центр занятости молодежи жастарды жұмыспен қамту орталығы
ЦЗН центр занятости населения халықты жұмыспен қамту орталығы
ЦИ центр информации ақпарат орталығы
ЦИДСЕ Центр информации и документации Совета Ев-

ропы
Еуропа Кеңесінің ақпарат жəне құжаттама 
орталығы

ЦИИТ Центр инженерно-инструментальных техноло-
гий

Инженерлік-аспаптық технологиялар орталығы

ЦИИТ Центр интеллектуальных информационных тех-
нологий

Зияткерлік ақпараттық технологиялар орталығы

ЦИК Центральная избирательная комиссия Орталық сайлау комиссиясы
ЦИНЭД центр по изучению нелегальной экономической 

деятельности
құпия экономикалық қызметті зерттеу жөніндегі 
орталық

ЦНИИ центральный научно-исследовательский инсти-
тут

Орталық ғылыми-зерттеу институты

ЦИОС центр информации и общественных связей ақпарат жəне қоғамдық байланыстар орталығы
ЦИП центр инновационных проектов инновациялық жобалар орталығы
ЦИПЕ 
(СІРЕ)

Центр международного частного предпринима-
тельства

Халықаралық жекеше кəсіпкерлік орталығы
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ЦИТ центр информационных технологий ақпараттық технологиялар орталығы
ЦИТС центральная инженерно-техническая служба орталық инженерлік-техникалық қызмет
ЦИТС центральная инженерно-технологическая служба орталық инженерлік-технологиялық қызмет
ЦКР центр компьютерных разработок компьютерлік əзірленімдер орталығы
ЦМО центральный международный обмен орталық халықаралық айырбас
ЦМР центр международных расчетов халықаралық есептесу орталығы
ЦМТ центр международной торговли халықаралық сауда орталығы
ЦМТ центр микроэлектронных технологий микроэлектронды технологиялар орталығы
ЦМЭЙ центр макроэкономических исследований макроэкономикалық зерттеулер орталығы
ЦНБ центральная научная библиотека орталық ғылыми кітапхана
ЦНИИ центральный научно-исследовательский инсти-

тут
орталық ғылыми-зерттеу институты

ЦО центральный орган орталық орган
ЦО центральный офис орталық кеңсе
ЦОБД центры-распределители информации на основе 

базы данных
ақпаратты деректер қоры негізінде бөлуші-
орталықтар

ЦОД центр обработки данных деректерді өңдеу орталығы
ЦОИ центр обработки информации ақпаратты өңдеу орталығы
ЦОМИ центр обработки специальной информации арнаулы ақпаратты өңдеу орталығы
ЦОМС центр обслуживания международных связей халықаралық байланыстарға қызмет көрсету 

орталығы
ЦОН центр обслуживания населения халыққа қызмет көрсету орталығы
ЦОС центр обработки сообщений хабарламаларды өңдеу орталығы
ЦОС центр общественных связей қоғамдық байланыстар орталығы
ЦОУ центральное операционное управление орталық операциялық басқарма
ЦП цена производства өндіріс бағасы
ЦПД центр приема данных деректерді қабылдау орталығы
ЦПИФ центральный промышленно-инвестиционный 

фонд
орталық өнеркəсіптік-инвестициялық қор

ЦпН центр по недвижимости жылжымайтын мүлік жөніндегі орталық
ЦПП центр поддержки предпринимательства кəсіпкерлікті қолдау орталығы
ЦПП центр поддержки предприятий кəсіпорындарды қолдау орталығы
ЦПП центр правовой помощи құқықтық көмек орталығы
ЦПП центр профессиональной подготовки кəсіпке даярлау орталығы, кəсіптік даярлық 

орталығы
ЦПУ центральное процессорное устройство орталық процессорлық құрылғы
ЦПУ цифровое программное управление цифрлық бағдарламалық басқару
ЦРК центр розничного кредитования бөлшек сауданы несиелендіру орталығы
ЦРН центр по регистрации недвижимости жылжымайтын мүлікті тіркеу жөніндегі орталық
ЦРП центр развития предпринимательства кəсіпкерлікті дамыту орталығы 
ЦРСБ центральное расчетно-сальдировочное бюро орталық есептесу-сальдолау бюросы
ЦС цифровая система цифрлық жүйе
ЦС цифровое сообщение цифрлық хабарлама
ЦСБД централизованная система баз данных орталықтандырылған деректер қоры жүйесі
ЦСБ центральное статистическое бюро орталық статистикалық бюро
ЦСМ центр стандартизации и метрологии стандарттау жəне метрология орталығы



1137

ЦСП центр социальной помощи əлеуметтік көмек орталығы
ЦСП централизованная система планирования орталықтандырылған жоспарлау жүйесі
ЦСР центр стратегических разработок стратегиялық əзірленімдер орталығы
ЦСС центр стандартизации и сертификации стандарттау жəне сертификаттау орталығы
ЦСУ центральная система управления орталық басқару жүйесі
ЦСУ центральное статистическое управление орталық статистикалық басқарма
ЦТЛ центральная таможенная лаборатория орталық кеден зертханасы
ЦУ центр управления басқару орталығы
ЦУС центральный узел связи орталық байланыс торабы
ЦЭА центр экономического анализа экономикалық талдау бөлімі
ЦЭК центр экономической конъюнктуры экономикалық жағдаят орталығы
ЦЭМИ центральный экономико-математический инсти-

тут
орталық экономикалық-математикалық институт

Ч
ч. число сан
ч. часть бөлік, бөлім
ч час сағат
ЧА чековый аукцион чек аукционы
ЧВП чистый внутренний продукт таза ішкі өнім
ЧДД чистый дисконтированный доход таза дисконтталған табыс
чел. человек адам (адам санын көрсеткенде)
четв. четверть ширек
числ. численность сан, саны
ЧИП числовой интегральный преобразователь сандық интегралдық түрлендіргіш
ЧИПС CHІPS - clearіng house іnterbank payments sіstem 

- электронная система межбанковских клиринго-
вых расчетов

CHІPS - clearіng house іnterbank payments sіstem 
- банк аралық клирингілік есеп айырысудың 
электронды жүйесі

ЧИФ чековый инвестиционный фонд чектік инвестициялық қор
ЧК чрезвычайная комиссия төтенше комиссия 
ЧКВ частично конвертируемая валюта ішінара айырбасталатын валюта
чл. член мүше
ч.-л. что-либо бірнəрсе, бірдеңе
чл.-к., 
чл.-корр.

член-корреспондент корреспондент-мүше

ЧНД чистый национальный доход таза ұлттық табыс
ЧНП чистый национальный продукт таза ұлттық өнім
ЧОД часть основного долга негізгі борыштың бір бөлігі
ЧП частное предприятие жеке меншік кəсіпорын
ЧП чревычайное происшествие төтенше оқиға
ЧС чрезвычайная ситуация төтенше жағдай
ЧСП частное семейное предприятие отбасылық жеке меншік кəсіпорын 
что-л. что-либо бірдеңе
ЧЭС Черноморское экономическое сотрудничество Қара теңіз экономикалық ынтымақтастығы

Ш
шир. ширина ендік, ені
ширпотреб товары широкого потребления көпшілік қолды тауарлар
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ШКТ штриховое кодирование товаров тауарларды штрихпен кодтау
ШНОС Шанхайская неправительственная организация 

сотрудничества 
Шанхай бейүкіметтік ынтымақтастық ұйымы

ШОС Шанхайская организация сотрудничества Шанхай ынтымақтастық ұйымы
шт. штука дана
шт. штат штат

Э
ЭА экономическая академия экономикалық академия
ЭАТС электронная автоматическая телефонная станция электронды автоматты телефон стансасы
ЭБ экономическая безопасность экономикалық қауіпсіздік
ЭБД электроння база данных электрондық деректер қоры
ЭБК экономическая безопасность Казахстана Қазақстанның экономикалық қауіпсіздігі
ЭВМ электронная вычислительная машина электронды есептеу машинасы
ЭВРИКА Европейское агентство по координации научных 

исследований
Ғылыми зерттеулерді үйлестіру жөніндегі Еу-
ропа агенттігі, Еуропаның ғылыми зерттеулерді 
үйлестіру жөніндегі агенттігі

ЭВС Экономический и валютный союз Экономикалық жəне валюталық одақ
ЭД электронная документация; документация в 

электронной форме
электронды құжаттама; электронды нысандағы 
құжаттама

ЭДД электронная доставка документов құжаттарды электрондық тəсілмен жеткізу
ЭИБ экспортно-импортный банк экспорт-импорт банкі
Эйробанк Коммерческий банк для Северной Европы Солтүстік Еуропаға арналған коммерциялық 

банк
ЭКА Экономическая комиссия ООН для Африки БҰҰ-ның Африкаға арналған Экономикалық ко-

миссиясы
ЭКД экономическая классификация доходов экономикалық кіріс сыныптамасы
ЭКЕ Экономическая комиссия ООН для Европы БҰҰ-ның Еуропаға арналған Экономикалық ко-

миссиясы
экз. экземпляр дана
ЭКЗА Экономическая комиссия ООН для Западной 

Африки
БҰҰ-ның Батыс Африкаға арналған 
Экономикалық комиссиясы

ЭКЛАК Экономическая комиссия ООН для стран Латин-
ской Америки и Карибского бассейна

БҰҰ-ның Латын Америкасы мен Кариб 
айдынының елдеріне арналған Экономикалық 
комиссиясы

Экоаудит экономический аудит экономикалық аудит
ЭКО экономический отдел экономикалық бөлім
экол. экологический экологиялық
экон. экономический экономикалық
ЭКОСОС ECOSOC - Economіc and Socіal Councіl - Эконо-

мический и социальный совет ООН
ECOSOC - Economіc and Socіal Councіl - БҰҰ-
ның экономикалық жəне əлеуметтік кеңесі

Эксимбанк экспортно-импортный банк экспорт-импорт банкі
ЭКУ экономическое управление экономикалық басқарма
ЭКЮ ECU - European currency unіt - Европейская ва-

лютная единица
ECU - European currency unіt - Еуропалық валюта 
өлшемі

ЭМ экономическая модель экономикалық үлгі
ЭО экспресс-оценка жедел-бағалау
ЭОД электронный обмен данными электрондық деректер алмасу
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ЭП экологический платеж экологиялық  төлем
ЭП электронная подпись электрондық қол қою
ЭП электронная почта электрондық пошта
ЭПД полноформатные электронные платежные до-

кументы
толық пішінді электрондық төлем құжаттары

ЭПЗ экпортно-производственные зоны экспорттық-өнідірістік аймақтар
ЭППЗУ электронно-программируемое постоянное запо-

минающее устройство
электронды тəсілмен бағдарламанатын тұрақты 
жадта сақтау құрылғысы

ЭР экономический район экономикалық аудан
ЭС эмиссионный синдикат эмиссиялық синдикат
ЭС энциклопедический словарь энциклопедиялық сөздік
ЭСЗАГ Экономическое сообщество западноафриканских 

государств
Батыс Африка мемлекеттерінің экономикалық 
ынтымақтастығы

ЭСКАТО Экономическая и социальная комиссия ООН для 
Азии и Тихого океана

БҰҰ-ның Азия мен Тынық мұхитына арналған 
экономикалық жəне əлеуметтік комиссиясы

ЭСКАТО Программа по социально-экономическому раз-
витию Центральной Азии

Орталық Азияны əлеуметтік-эко но ми ка лық да-
мыту жөніндегі бағдарлама

ЭСКЗА Экономическая и социальная комиссия ООН для 
Западной Азии

БҰҰ-ның Батыс Азияға арналған эко но ми ка лық 
жəне əлеуметтік комиссиясы

ЭСМКР электронная система межбанковских клиринго-
вых расчетов

банк аралық клирингілік электрондық есеп айы-
рысу жүйесі 

ЭСПРИТ Европейская стратегическая программа научных 
исследований и разработок в области информа-
тики

Еуропаның ақпараттану саласындағы 
стратегиялық ғылыми зерттеулер мен талданым-
дар бағдарламасы

ЭССНГ Экономический союз Содружества независимых 
государств

Тəуелсіз мемлекеттер достастығының 
Экономикалық одағы

ЭТ электронная таблица электронды кесте
ЭФИР электронный финансовый рынок электронды қаржы нарығы
ЭЦВМ электронная цифровая вычислительная машина электронды цифрлық есептеу машинасы
ЭЦМ электронная цифровая машина электронды цифрлық машинасы
ЭЦП электронно-цифровая подпись электронды-цифрлы қолтаңба
ЭЧП экологически чистый продукт экологиялық таза өнім

Ю
Ю. юг оңтүстік
ю.в. юго-восток, юго-восточный оңтүстік-шығыс
ЮД юридический департамент əділет департаменті
юж. южный оңтүстік
ю.з. юго-запад, юго-западный оңтүстік-батыс
ЮКЦ юридический консультационный (консультатив-

ный) центр
заңи кеңес беру орталығы

ЮЛ юридическое лицо заңды тұлға
ЮНДАФ Программа ООН по оказанию помощи в целях 

развития
БҰҰ-ның дамыту мақсатында көмек көрсету 
жөніндегі бағдарламасы

ЮНДРО UNDRO - Unіted Natіons Dіsaster Relіeft 
Coordііnator - Бюро координатора Организации 
объединенных Наций по оказанию помощи в 
случае стихийных бедствий 

UNDRO - Unіted Natіons Dіsaster Relіeft 
Coordііnator - Біріккен Ұлттар Ұйымының дүлей 
апат болған жағдайда көмек көрсету жөніндегі 
Үйлестіруші бюросы
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ЮНЕП UNEP - Unіted Natіons Envіroment Prog-ram - 
Программа Организации Объединенных наций 
по окружающей среде

UNEP - Unіted Natіons Envіroment Program - 
Біріккен Ұлттар Ұйымының Қоршаған орта 
жөніндегі бағдарламасы

ЮНЕСКО UNESCO - Unіted Natіons Educatіonal, Scіentіfіc 
and Cultural  Organіzatіon - Организация Объеди-
ненных Наций по вопросам образования, нации 
и культуры

UNESCO - Unіted Natіons Educatіonal, Scіentіfіc 
and Cultural  Organіzatіon - Білім, ұлт жəне 
мəдениет мəселелері жөніндегі Біріккен Ұлттар 
Ұйымы

ЮНИДО UNІDO - Unіted Natіons Іndustrіal Development 
Organіzatіon - Организация Объединенных На-
ций по промышленному развитию

UNІDO - Unіted Natіons Іndustrіal Development 
Organіzatіon - өнеркəсіпті дамыту жөніндегі 
Біріккен Ұлттар Ұйымы

ЮНИСЕ UNІCE - Unіon of Communіty Іndustrіal Federatіon 
- Союз конфедераций промышленников ЕЭС 
(Европейского экономического сообщества)

UNІCE - Unіon of Communіty Іndustrіal Federatіon 
- ЕЭІ (Еуропа экономикалық қоғамдастығы) 
өнеркəсіпшілері конфедерацияларының одағы

ЮНИСЕФ UNІCEF - Unіted Natіons Іnternatіonal Chіldren’s 
Emergency Fund - Чрезвычайный фонд помощи 
детям при Организации Объединенных Наций

UNІCEF - Unіted Natіons Іnternatіonal Chіldren’s 
Emergency Fund - Біріккен Ұлттар Ұйымының 
жанындағы Балаларға төтенше көмек қоры

ЮНИСИСТ UNІSІST - Unіted Natіons Іntergovernmen-tal 
System of Іnformatіon іn Scіence and Technology 
- Всемирная система научно-технической инфор-
мации

UNІSІST - Unіted Natіons Іntergovernmental 
System of Іnformatіon іn Scіence and Technology 
- Дүниежүзілік ғылыми-техникалық ақпарат 
жүйесі 

ЮНКТАД UNCTAD - Unіted Natіons Conference on Trade 
and Development - Конференция ООН по торгов-
ле и развитию

UNCTAD - Unіted Natіons Conference on Trade 
and Development - БҰҰ-ның сауда жəне даму 
жөніндегі конференциясы

ЮНСИТРАЛ UNCІTRAL - Unіted Natіons Commіssіon on 
Іnternatіonal Trade Law - Комиссия Организации 
Объединенных Наций по международному тор-
говому праву

UNCІTRAL - Unіted Natіons Commіssіon on 
Іnternatіonal Trade Law - Біріккен Ұлттар 
Ұйымының Халықаралық сауда құқығы 
жөніндегі комиссиясы

юр., юрид. юридический заңи
ЮРКО европейская составная валютная единица еуропалық құрамдас валюта өлшемі
юрлицо юридическое лицо заңи тұлға, заңды тұлға
ЮС юридическая служба заң қызметі, заңи қызмет
ЮСАИД Американское агентство по развитию Американың даму жөніндегі агенттігі 
ЮСП Единообразные обычаи и практика, касающиеся 

документарных аккредитивов
Құжаттамалық аккредитивтерге қатысты біркелкі 
ғұрыптар мен практика

Я
ЯАМС Японское агентство международного сотрудни-

чества
Жапония халықаралық ынтымақтастық агенттігі

ЯБМС Японский банк международного сотрудничество Жапония халықаралық ынтымақтастық агенттігі
явл-ся является болып табылады
яз. язык, языковой тіл, тілдік
япон. японский жапон, жапонша



1141

ОРЫСША-ҚАЗАҚША БАНК ЖАРГОНДАРЫ

“бак” “бак” (1 доллар деген мағынаны білдіретін жаргон сөз)
“банкнота С С банкнот (құны 100 долларлық ақша белгісі деген мағынаны білдіретін жаргон сөз)
“бег трусцой” “аяң-жортақпен жүгіру” (жасасылған белгілі бір тұрпаттағы мəміле немесе жүйелік 

белсенділік туралы деректер ақпаратын тасығышқа жазба жазу рəсімі) 
без гроша тиын-тебенсіз (жаргон сөз: ақшасыз, бірде-бір пеннисіз) 
“белый слон” “ақ піл” (ұстауға қыруар шығын жұмсалатыны сонша, оны пайдамен пайдалануға 

мүлде мүмкіндік бермейді; сондай-ақ белгілі бір мөлшерде залал əкелетін мүлік)
“блип” “блип” (5 центтік мəнет; “никель” деген мағынаны білдіретін жаргон сөз)
“блуждающее“ банкротст во “адасқақ” банкроттық
блю чипс блю чипс (“көгілдір түбіртектер”, тұрақты дивиденд төлеп тұратын сенімді ірі 

компаниялардың акциялары)
“боа” боа (бағамы бір-біріне қатынасы бойынша белгіленген ауытқыма жүйесіндегі 

белгіленген шектен асып түсетін белгілі бір шекте ауытқуы мүмкін валюталардың 
бірлесіп “құбылуының” ұсынылған жүйесі)

“большая единица” “үлкен бірлік” (1000 доллар деген мағынаны білдіретін жаргон сөз, əдетте, 1000 
долларлық банкнот)

“большое число” “үлкен сан”
большой Джордж” “үлкен Джордж” (25 цент квартер деген мағынаны білдіретін жаргон сөз)
“бумажки” “кішкене қағаздар” (қағаз ақша деген мағынаны білдіретін американ термині)
“бумажный крючок” “қағаз қармақ”
“быстрые баксы” “жедел ақша”, “əзір ақша” (тез келген ақша деген мағынаны білдіретін жаргон; 

күтпеген олжа, күтпеген жерден алынған ақша)
“быстрые баксы” “шапшаң бакс” (тез жасалған ақша деген мағынаны білдіретін жаргон сөз; күтпеген 

сəттілік, күтпеген жерден алынған ақша)
“бэнкролл” “бэнкролл” (басқа тұлғалар немесе қорлар іске асыратын жобаны қаржылық қолдау 

деген мағынаны білдіретін жаргон сөз)
“в красном” “қызыл түсте”
“валютный коктейль” “валюталық коктейль” (бірқатар валюталарға негізделетін есеп айырысу бірлігі)
“ваш счет” “сіздің шот”
“вбухать” “лақ еткізу” (төлемді қолма-қол ақшамен төлеу деген мағынаны білдіретін жаргон)
“величина” “шама”, “мөлшер” (“00” деген мағынаны білдіретін жəне валюталық бағамның 

деңгейін көрсететін жаргон)
“взгляд назад” “артқа көзқарас” (банктің аудит бөлімі қызметкерлерінің назарын аударған қателер 

табу мақсатымен өткендегі бухгалтерлік жазбаларды тексеру)
“влететь” “ұшып кіру” (ақшаның шығасыға ұшырауы деген мағынаны білдіретін жаргон сөз)
воздушный шар “əуе шары” 
“ворох” “буда-буда” (жалған ақша)
“выжидательное” владение “аңысын аңдап” иелену
“выжидательное” участие “аңысын аңдап” қатысу
“выжидательный” бенефициарий “аңысын аңдаған” бенефициарий
“вымораживать” “үсіту” (мəміленің бір тарабының одан екінші тарапты шығаратын əрекет жасауы)
выпрашивать  сұрап алу, жалыну (қайсыбір тұлғаның кредиттік мекемеге ақша үшін жүгінуі деген 

мағынаны білдіретін жаргон сөз) 
“высовывающаяся ссуда” “қылқима несие” (шарт бойынша берілген несиеден гөрі ұзақ жалғасатын несие)
“выступ” “шығыңқы” (валютаның едəуір сомасының елден тыс жерде мəжбүрлі түрде ресми 

айналыста жүруі; валютасы сақтық қорға айналған елдің қабілетсіздігі себепті 
валютаның уақытша айырбасталмайтындығы)
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“вытеснение медведей” “аюларды ығыстыру” (“аюлардың” қысқа мерзімді сатуды жүзеге асырғанын жəне 
жабылмаған жайғасымы бар екенін білетін орталық банкілердің стратегиясы)

выходить шығу (өзінің уəдесін қайтып алу, келісімнен шығу)
“вычистить” “тазалау” (адам банкнот бумасынан ақша алды деген мағынаны білдіретін жаргон 

сөз)
“ген-саки” “ген-саки” (жапонның қысқа мерзімді ақша нарығы, облигацияларды шартты түрде 

сату жөніндегі нарық)
“гибкий” труст “икемді” труст (басқарушысының (директорлар кеңесінің) ең тəуір күрделі жұмсалым 

бағыттарын айқындауда көп еркіндігі бар күрделі жұмсалым деген мағынаны 
білдіретін термин)

“гильотинная оговорка” “гильотин ескертпесі” (жаргон сөз: несиегердің ипотека орындалмайтын жағдайда 
несиені өтеуді талап етуіне рұқсат беретін ескертпе)

гипотезы жизненного цик ла өмірлік циклдің болжамы
гиремс гиремс (төлем сомасы өсе түсетін кепілпұл деген мағынаны білдіретін жаргон сөз)
гномы гномдар (банк-қаржы ортасының валюталық алып-сатарлықпен айналысушы адам-

дары)
гранд гранд (1000 доллар)
гринбэки, “зеленые спины” гринбэктер, “жасыл жонарқалар” (Азамат соғысы жылдарында, мемлекеттік борыш 

бойынша пайыздар мен импорттық баж алымдарын қоспағанда, барлық жеке жəне 
мемлекеттік борыштар бойынша заңды төлем құралдары ретінде пайдаланылған 
айырбасталмайтын банкноттар; қазір АҚШ-тың федералдық сақтық банктері мен 
Қазынашылығы шығаратын кез келген қағаз ақшаның атауы)

грифт грифт (арамы жолмен, əсіресе айлакерлік жолмен алынған ақша деген мағынаны 
білдіретін жаргон сөз)

два бита екі бит (құны 25 центтік мəнет деген мағынаны білдіретін жаргон сөз, “квартер”)
действительный на один только 
день 

тек бір күнге ғана жарамды (биржа агентіне биржа операциясын жасауға берілген 
нұсқау, сол күні операция жасалмаса, күші жойылады)

делать взнос жарна жасау (қайырмалдық жасау, біреудің үлесін төлеу)
“де-ново” “де-ново” (жаңа банктер деген мағынаны білдіретін жаргон сөз)
“деньги говорят” “ақша сөйлейді” (ақша - өктем билік, сондықтан қалаған нəрсенің бəрін сатып алуға 

болады деген мағынаны білдіретін жаргон сөз)
десятидолларовая бумажка он долларлық қағаз (құны он долларлық ақша белгісі деген мағынаны білдіреді)
“десять-сорок” “он-қырық” (өтеу мерзімі 40 жылдан кейін аяқталатын, 10 жыл өткеннен кейін 

мерзімінен бұрын өтеуге болатын американ облигациясы)
джек джек (ақша деген мағынаны білдіретін жаргон сөз)
“джелт” “джельт” (ақша деген сөз)
“джипы” “джиптер” (төлемдері жылдық 9,5% кепілімен сараланған ипотека)
“джитс” “джитс” (ақша, сатып алуға қабілеттілік деген мағынаны білдіретін білдіретін жар-

гон сөз)
“джитс” “джитс” (ақша, сатып алуға жарамдылық)
Джон Доу Джон Доу (нағыз есімі белгісіз тарапқа сот ісін жүргізу барысында берілетін есім)
“дикс” дикс (құны 10 доллларлық ақша белгісі деген мағынаны білдіретін жаргон)
“длинная зелень” “ұзақ көкөніс”, “ұзын желек” (қағаз ақша деген мағынаны білдіретін жаргон сөз)
“длинная зелень” “ұзын желек”, “ұзын көкөніс” (қағаз ақша деген мағынаны білдіретін жаргон)
“добыча” “олжа” (ақша, əдетте ірі сомадағы ақша деген мағынаны білдіретін жаргон сөз)
“доллары наличными” “қолма-қол доллар” (төлемді қолма-қол ақшалай төлеу деген мағынаны білдіретін 

жаргон сөз)
“дыня” “қауын” (тиесілі адамдардың арасында бөлінбеген əдеттен тыс көп пайда деген 

мағынаны білдіретін жаргон; кез келген коммерциялық кəсіпкерліктің нəтижесінде 
алынған пайда деген сөз)
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“елец” “тарақ балық” (2 цент деген мағынаны білдіретін жаргон сөз)
“желтая спинка”  “сары жонарқа” (банкнот, əсіресе алтын сертификат деген мағынаны білдіретін 

жаргон сөз)
“жирная змея” “семіз жылан” (валюталық бағамы тұрақты Еуропалық валюта жүйесін құру үшін 

ұйымдастырылған валюталық одақ)
“завтра - на следующий день” “ертең - келесі күні” (іс жүзінде ертең басталып, арғы күні аяқталатын 

құрамдастырылған мəміле) 
зеленые жасыл, шикі (қағаз ақша)
“избавляться” “құтылу” (дебеттік жəне кредиттік құжаттарды одан əрі өңдеу үшін басқа 

бөлімдерге табыстау)
кавалерийский обмен иегерлік (кавалериялық) айырбас (валютамен не бағалы қағаздармен өзара тиімді ай-

ырбас нəтижесі, мұнда банк мəмілені тіркегенде айырбасталатын құндылықтардың 
тұрпатын білмеген күйінде қалады)

“каннибализм” “каннибализм” (1. айуандық, жыртқыштық, қаталдық, тағылық; 2. жаргон сөз: 
нарықтағы бір тауарды сатудың өсуі екінші тауардың сатылуын құлдырататын 
жағдай)

капеднот капеднот (есептік мөлшерлемесі түрленбелі, бірақ белгіленген жоғары деңгейден 
аспайтын бағалы қағаздар деген мағынаны білдіретін термин)

“капуста” “қырыққабат” (тиын-тебен; қағаз ақша, банкнот, басқа да қаржы қаражаты деген 
мағынаны білдіретін жаргон сөз)

каффир каффир (Оңтүстік Африка кен-кентас (алтын, алмас, мыс өндіретін) фирмаларының 
акциялары деген мағынаны  білдіретін термин)

кашфлоу кашфлоу (фирманың қаржы жағдайын кіріс пен шығыс нəтижесі ретінде 
айқындайтын термин)

“квалификация” “біліктілік” (1. аудитордың есептемесіндегі тексеруге енгізілген қайсыбір 
шектеулерді немесе компанияның қаржы есеп-қисабындағы қайсыбір бапқа 
қатысты аудитордың күдігін  көрсететін мəлімдеме; 2. чектер мен басқа да төлем 
құжаттарын автоматты түрде сұрыптау жəне құжаттары магниттік-маркерлік 
сəйкестендіру жүйесінде өңдеу үшін дайындау барысында арнайы бөлінген жолаққа 
ақпарат енгізу амалы)

“квалифицированная пер спектива” “білікті келешек” (өнімді немесе көрсетілетін қызметті сатып алуға қабілеті 
жететін əлеуетті клиент)

“кипа” (сленговое выражение, озна-
чающее большую сумму денег)

“бума”, “буда” (көп ақша деген мағынаны білдіретін жаргон сөз)

китайская стена” “қытай қорғаны”, “қытай дуалы”
“коричневый Эйб” “сұр Эйб” (бір цент деген мағынаны білдіретін жаргон сөз)
“корм для цыпленка” “балапан жемі” (шамалы ақша, ұсақ ақша деген мағынаны білдіретін жаргон сөз)
“корсет” “корсет” (1. валюта қаражатының қозғалысын шектеу; 2. мемлекеттің қарыз беруге, 

несиелендіруге енгізген шектеуі; 3. Англия банкілеріндегі қосымша арнаулы депозит-
тер жүйесі)

крах күйреу (биржа практикасында дағдарысты құбылысты, ең алдымен банкроттықты 
- күйзелуді, төлем төлеуге толық қабілетсіздікті, жұтауды, тақырға отыруды 
білдіретін термин)

кредит кредит (анық, əділ ақпарат беру жолымен ақшалай кредит алу деген мағынаны 
білдіретін жаргон)

кредит “воздушный шар” “əуе шары” кредиті (мерзімі өткенге дейін тек болмашы төлем ғана төленетін кре-
дит)

“кремация” “кремация” (банктің кейбір құжаттарын өртеу əрекеті)
“кривая джи” “қисық джи” (құнсызданудың ұлттық сауда балансына болжалды ықпалын сипат-

тайды)
“кромка безопасно сти” “қауіпсіздік кемері” (фирма залал шеге бастамастан бұрын сұраныс төмендеуі 

мүмкін шама) 
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круговая порука жаппай кепілдік, сыбайластық, жең ұшынан жалғасу (ақшаның депозиттік салымнан 
басқа инвестициялық құралдарға ауысуы)

крупный дополнительный диви-
денд

ірі қосымша дивиденд (тиесілі адамдардың арасында бөлінбеген əдеттен тыс 
көп пайда деген мағынаны білдіретін сөз; кез келген коммерциялық кəсіпкерліктің 
нəтижесінде алынған пайда)

крупный дополнительный диви-
денд 

ірі қосымша дивиденд (1. жаргон сөз: тиесілі адамдардың арасында бөлінбеген 
əдеттен тыс көп пайда; 2. жаргон сөз: кез келген коммерциялық қызмет 
нəтижесінде алынған пайда)

“кук ла” “қуыршақ” (бір буда қағаз ақша деген сөз, бұл орайда əдетте атаулы құны кішкене 
банкноттар атаулы құны ірі банкноттардың ішіне оралады)

“куча денег” “пора-пора ақша” (ақша, əдетте сатып алу үшін жұмсалатын ақша деген мағынаны 
білдіреді)

ЛБО ЛБО (ағ. Leveraged buy out деген сөздердің қысқарған түрі: қарыз капиталы есебінен 
акциялар пакетін сатып алу жолымен бір фирманың екінші фирманы қосып алуы де-
ген мағынаны білдіретін термин)

“лестница” “баспалдақ”, “саты” (ақша нарығындағы жайғасымды жəне банктің валюталық 
жайғасымын бақылауда пайдаланылады) 

лонг-позиция (долгосрочная по-
зиция) 

лонг-жайғасым, ұзақ мерзімді жайғасым (биржада бағамы көтеріледі деген үмітпен 
акцияларды, валюталарды сатып алу деген мағынаны білдіретін термин)

“мертвая рука” “жансыз қол” (сенім қоры құрылтайшысының немесе көп жыл бұрын қайтыс болған 
мұраға қалдырушының мүлкін ұзақ уақыт бойы иелену деген мағынаны білдіретін 
термин, сенім қорының құрылтайшысы немесе мұраға қалдырушы қарастыра 
алмаған мəн-жайларға байланысты сенім қорының шарттарына қарама-қайшы кел-
ген көзі тірі жеке тұлғаларға немесе ұйымдарға қатысты қолданылады)

“мертвый” залог “өлі” кепілзат (дер кезінде сатып алынған кепілхат деген мағынаны білдіретін тіркес)
миллион долларов миллион доллар (бір миллион доллар деген мағынаны білдіретін жаргон сөз)
“мичиганская упаковка” Мичиган бумасы (бір буда қағаз ақша деген сөз, бұл орайда əдетте атаулы құны 

кішкене банкноттар атаулы құны ірі банкноттардың ішіне оралады) 
муниципальные облигации муниципалдық облигациялар (Уолл-стриттің муниципалдық облигациялары)
“набег” “тарпа бас салу” (көп адамдардың бір уақыттағы əрекеті, мыс., “банкке тарпа 

бас салу” деген сөз көптеген клиенттердің шоттан қаражатты жаппай алуы 
жағдайын білдіреді)

“набег на банк” “банкке тарпа бас салу” (клиенттердің банкіден өз салымдарын жаппай алуы, соған 
қоса банкіге борышқорлық талаптардың тоғытылуы)

навес” “қалқа” (едəуір сомадағы валютаның шығарылған елінен тыс жерде ресми, мəжбүрлі 
айналысы)

надувательство алдамшылық (ақшаны қайтармау ниетінде қарызға алу деген мағынаны білдіретін 
жаргон сөз)

назвал-ответил” “атады-жауап қайтарды” (өткізбелерді жəне осы өткізбелер соның негізінде 
жүргізілген құжаттарды немесе чектер мен басқа да құжаттарды салыстырып 
тексеру үдерісі)

накачивание насосом “сораппен айдау” (тапшы қаржыландыру саясаты арқылы ынталандыру)
“наш счет” “біздің шот” (1. банк қызметкерлері ностро шотқа қатысты қолданатын тер-

мин: “бізге борышты нəрсе” деген мағынаны білдіреді; 2. электрондық төлемдер 
жүйесінде: жөнелтуші банкке “берешек” шоты)

“не обеспечено денежным покры-
тием” 

“ақшалай өтеммен қамтамасыз етілмеген” (чек шотының немесе төлем құжатының 
орнына ұсынылған сома шоттағы қалдықтан асып түседі деген мағынаны білдіретін 
термин)

“непопадание в точку” “дəл тимеу” (валюта бағамы қозғалысының экономикадағы жағдайға сатып алу 
қабілетінің бара-барлығына сай келмеуі)

облигация “бульдог” “бульдог” облигация (шетелдік қарызгер Британияның облигациялар нарығына 
шығарған облигация)
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“овца” “қой” (биржада ойынды көзсіз жүргізуші алып-сатар)
о’кей (правильно) о’кей (дұрыс)
“он-хост” “он-хост” (терминалдар арқылы банкідегі оң файлға - карточканың эмитентіне қол 

жеткізуге болатын операциялық режим)
орел қыран (АҚШ-тың он долларлық алтын мəнеті)
освежение” “жаңалау” (“амортизация” терминімен мəндес термин) 
освобождение босату (борыштың өндіріп алынғаны немесе борыштан, сондай-ақ қаржылық 

міндеттемеден босатылғаны туралы жазбаша қуаттау болып табылатын құжат)
“оседланный” платежный до кумент “отырықшыланған” (“тұрақталған”) төлем құжаты (өңдеу барысында бір 

құжаттың екінші құжатқа бекітілуі немесе екіншісін жабуы)
“отказной” “бас тартушылық” (наразылық, төлемді танымау туралы мəлімдеме)
“открыт для покупки” “сатып алу үшін ашылды” (кредиттік желі сомасының пайдаланылмаған қалдығы)
“отливка” “құйма” (кез келген мəнетті білдіретін сөз)
“отслеживание угрозы”  “қатерді қадағалау” (жүйенің қауіпсіздігіне қатер төндіруі мүмкін жүйелік фак-

торларды анықтау мақсатымен фирма бойынша аудиторлық есеп пен басқа да 
ақпаратты талдау, бағалау жəне зерделеу)

“партизанские эмиссии” “партизан эмиссиялар” (өздерінің елін басып алған басқыншы күштерге қарсы 
күрескен партизандар шығарған, шектеулі түрде тараған қағаз ақша)

“пачка” “буда” (бір буда қағаз ақша)
ПИТИ ПИТИ (кепілпұл бойынша ай сайынғы ағымдағы шығысты сипаттау кезінде пайда-

ланылатын “борыштың негізгі сомасы, пайыз, салық жəне сақтандыру” (principal, 
interest, tax, insurance) деген терминдердің кəдімгі қысқартылған атауы)

“плоский” “жалпақ” (пайызсыз)
плохой чек нашар чек (қаражаттың жетіспеуімен байланысты нашар чек деген мағынаны 

білдіру үшін пайдаланылатын сөз)
“покойный президент” “марқұм президент” (американдық кез келген банкнот деген мағынаны білдіретін 

жаргон сөз; кез келген құндылықтағы ақша купюра)
право “пять и пять” “бес те бес” құқығы (сенім қорына мүлік алған тұлғаның жыл сайын не 5000 дол-

лардан не əр жылдың аяғында сенім қоры құнының 5%-ынан асып түсуді көрсетуге 
жалпы құқығы)

“прибыл последним, обслужен пер-
вым” 

“соңынан келді, алдымен қызмет көрсетілді” (кері тəртіппен қызмет көрсету)

“приемлемый” акцепт “қолайлы” акцепт (қаржы институттары қайта есептеу мақсатымен акцептеген 
бағалы қағаздар, төлем құжаттары, т.б.) 

“припас” қор, жинақ (қиын-қыстау күнге арнап жинаған ақша, үнемделген ақша, көбінесе зей-
нетке шығуға дайындық кезінде жинақ банкіне салған ақша)

программа “все в одном” “бəрі бірінде” бағдарламасы (клиентке қалауы бойынша бір мезгілде шек шотын, 
карточкалық шот, банкомат арқылы қолма-қол ақша алатын несие, аэропорт вокзал-
дарында залдарын пайдалануға карточка, тегін чек кітапшалары мен жол чектерін 
ашуды ұсынатын банк бағдарламасы)

“продажа сливок” “қаймақ сату” (жылжымайтын мүлікті оңай сатуға болады деген мағынаны 
білдіретін сөз)

проклятый” “қарғыс атқан” (ақшасыз адам деген мағынаны білдіретін сөз)
“против” “қарсы” (осы шот бойынша дебеттік немесе кредиттік өткізбе (жазба) жүргізіледі 

деген мағынаны білдіретін термин)
“пуленепробиваемый” “оқ өтпейтін” (иненің жасуындай ілік (саңылау) қалдырмайтын кез келген құжат де-

ген мағынаны білдіретін жаргон сөз)
“пуля” “оқ” (бірте-біртее тұрақты төлемдермен емес, қарыз мерзімінің аяғында бірден, бір 

жолғы төлеммен өтелетін қарыз) 
“пус тое обещание” “бостекі уəде” (латын тілінен аударылған сөз: қандайда бір пайымдаумен 

қуатталмаған мəлімдеме)
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пятно на праве собственности” “меншік құқығындағы дақ”
разложить тарату, жайғастыру (ірі несие бойынша қатерді ықтимал шығасыға жол бермеу үшін 

бірнеше қатысушыға бөлу)
раскошелиться қалтасы қағылу (борыштың төленгенін білдіретін сөз)
“резиновый” чек “резина” чек (шоттағы қаражаттың қалдығынан асып түсетін сомадағы чек)
“рес адъюдиката” “рес адъюдиката” (латын сөзі: бір рет шешілген қарама-қайшылықты екінші 

қайтара қарауға болмайды, яғни соттар бір рет шешым шығарылған істі қарауға 
қабылдамайды деген қағида)  

“Рождественский клуб” “Рождестволық клуб” (жинақ ақша салымының бір түрі)
ростовщик өсімқор (тонаушылық пайызбен ақша беретін несигер)
“салат-латук” “сүтшөп-салат” (ақша, əсіресе қағаз ақша деген мағынаны білдіретін жаргон сөз) 
сальдар сальдар (борышты өтеу жəне шотты жабу деген мағынаны білдіретін термин)
“сберегай, зарабаты ваяя” “табыс тап та, үнемде (жинақта)” 
“свернуться” “бүрісу”, “тежелу” (банкроттық деген мағынаны білдіретін жаргон сөз)
“светлая монета” “ақшыл мəнет”,  “ақшыл шақа” (əдетте құны 25 центтік күміс мəнет деген 

мағынаны білдіреді)
свич свич (бір жайғасымды тастап, екіншісіне орналасуға мүмкіндік деген мағынаны 

білдіретін термин, биржа практикасында бағамы неғұрлым тұрақты басқа акция-
ларды сатып алу мақсатымен сенімсіз акцияларды сату)

“сертификат-лазей ка” “ілік-сертификат” (қолданыстағы заңнама бойынша федералдық сақтандыру 
жүйесіне енгізілген банктер нарықтық мөлшерлеме бойынша пайыз төлей алады) 

“сила зеленых” “жасылдардың күші” (ақшаның билігі)
система голосования “одна акция - 
один голос”

дауыс берудің “бір акцияға - бір дауыс” жүйесі

“слепая запись” “көзсіз жазба”, “көзжұмбайлықпен жазылған жазба” (тек шоттар туралы жəне 
дебеттелетін немесе кредиттелетін сомалар туралы ғана ақпарат беретін 
бухгалтерлік жазба)

слово чести ар-намыс сөзі (борышкердің өз борышын төлеуге дайын екенін білдіретін 
халықаралық термин)

“сложение”  “қосу” (қазіргі кредитті қайта қаржыландырудың жəне ескі кредиттің пайыздық 
мөлшерлемесі мен ағымдағы нарықтық пайыздық мөлшерлемесінің ортасындағы 
мөлшерлеме бойынша қосымша ақшаны жұмылдырудың қаржылық тетігі) 

“случайная” банкнота “кездейсоқ” банкнот (бір долларлық ақша белгісі деген мағынаны білдіретін жаргон 
сөз)

“собака” “ит” (жай вексель деген мағынаны білдіретін сөз)
сотня жүз (құны жүз долларлық ақша белгісі деген сөз)
список “горячих карточек” “қапыл” карточкалардың тізімі (ұрланған пластикалық карточкалардың немесе 

борышқорлық міндеттемелері өтелмеген “карточкалық” шоттардың тізімі)
“Старая дама с Треднидл-стрит” “ Треднидл-стриттен келген Кейуана” (Англия Банкінің жұртшылыққа кең таралған 

атауы)
“сухая проводка” “құрғақ өткізбе” (банктер бухгалтерлік өткізбелердің электрондық жазбасын 

жүргізу бағдарламасы үшін пайдаланатын атау)
“сухой траст” құрғақ сенімгерлік (енжар сенімгерлік)
“также известный как...” сондай-ақ ... ретінде де мəлім (мыс., Джон Доэ Дж. Доэ ретінде де мəлім)
твердое вещество тұрақты зат, қатты зат (ақша деген мағынаны білдіретін жаргон сөз)
“телеграмма” “жеделхат” (доллардың стерлинг фунтқа қатысты кассалық бағамы деген мағынаны 

білдіретін жаргон сөз)
“тело” “дене” (сенім қоры компаниялары мен сенім қоры шоттарына қатысты 

қолданылатын, сенімгерлкпен басқарудағы бүкіл меншікті білдіретін термин)
“тель-кель” “тель-кель”, “барымен базар” (сауда мəмілесінде: “бар күйіндегі” сапаны, яғни тауар-

дың атауының өзі оның қосымша нақтылаусыз сапасын білдіреді деген жаргон сөз)
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“темные лучи” “күңгірт сəуле” (салымшылардың жинақ кітапшаларына қол қою кезінде ультракүлгін 
сəуледе көрінетін сияны пайдалануды көздейтін, қойылған қолдың шынайылығын тек-
серу əдісі)

теория “длины дамских юбок” “əйелдер белдемшесінің ұзындығы” теориясы (акциялар бағасының əйелдер етегінің 
ұзындығындай бір бағытта қозғалатыны туралы əзіл теория)

“тепленькие” “жып-жылы” (Ұлыбританияда қазынашылықтың шығарылған күні айналысқа 
түспеген вексельдері) 

“тесто” “қамыр” (ақша, яғни қолма-қол ақша деген мағынаны білдіретін жаргон сөз) 
“тонкая грань” “нəзік қыр”, “жіңішке қыр” (тауардың, бағалы қағаздардың немесе өзге де мүліктің 

иесінде осы мүліктің саны болмашы ғана болатын, сондықтан мүліктің бағасы не-
месе құны сəл құлдыраса қарызгер борышының сомасы кредитті қамтамасыз ету 
құнынан көп болатын жағдай)

“точная настройка” “дəл күйге келтіру” (іскерлік белсенділік деңгейіндегі өтемақы үшін ақша жəне 
қазынашылық саясатының құралдарын пайдалану)

“увеличенные купюры”  “көбейтілген купюралар” (атаулы құны заңсыз көбейтілген қағаз ақша белгісі деген 
мағынаны білдіретін термин)

“удав” “айаһар (бағамы бір-біріне қатынасы бойынша “жылан” (ауытқыма) жүйесінде 
белгіленген шектен асып түсетін белгілі бір шекте ауытқуы мүмкін валюталардың 
бірлесіп құбылуының ұсынылған жүйесі)

удержаться на поверхности үстіңгі бетінде ұстап тұру (ақша алу не несие алу)
удушение тұншықтыру (бағасы əртүрлі жəне орындалу мерзімі бірдей бір қаржы құралына 

“пут” жəне “коллды” опциондарды сатып алу)
указание “в пользу...” “...пайдасына” нұсқау (бағалы қағаздағы (вексельдегі, акциядағы) бəленшенің “пайда-

сына” деген жазбаша ескертпе)
указание “приближенное” “жуықтаған” деген нұсқау (брокерге биржалық операцияны жүргізуге берілген, атал-

мыш бағанының төңірегінде аздаған шекте айла-шарғы жасауға құқық беретін 
нұсқау)

“Фед” “Фед” (федералдық сақтық қор жүйесі)
“хвост” құйрық (қазынашылық бағалы қағаздар бойынша акционддық сауда-саттықта: 

шығарылым кететін орташа баға мен шығарылым қағазының қаржы министрлігі 
үшін қолайлы ең төмен бағасы  арасындағы айырма) 

“хокейс” “хокейс” (Үй иелерін несиелендіру жөніндегі корпорацияның облигациялары) 
“целый кредит” “тұтас кредит” (қайталама нарықта бұл сөздер кредиттің бүкіл сомасы сатылады, 

яғни сатушы кредитте қандайда болсын үлесті немесе оған қатысуды сақтамайды 
деген мағынаны білдіреді)

черный рынок қара базар (мемлекеттік тыйымды бұзып шетел валютасымен сатып алу немесе сату не 
операция жасау)

черный рынок қара базар (мемлекеттік тыйымды бұзып, тауарлар сатып алу немесе сату не шетел ва-
лютасымен операциялар жасау) 

черный список қара тізім (халықаралық саудада басқа елдер азаматтарының сауда мəмілесін жасау-
ына тыйым салынған  жеке тұлғалары мен фирмаларының тізбесі)

“черный ход” артқы есік, құпия есік (АҚШ Қаржы министрлігі атауларының бірі)
штука баксов бір дана бакс (1000 доллар деген мағынаны білдіретін жаргон сөз)
“этикетка” “заттаңба”, “құлақша қағаз” (төленбеген шот деген мағынаны білдіретін жаргон сөз) 
“я не буду оспаривать это” “мен мұны дауламаймын” (сот ісінде: айыпталушыны қорғау үшін айтылатын сөз 

тіркесі, соның негізінде үкім шығарылуы мүмкін)
“ярд” “ярд” (құны 100 долларлық немесе 100 доллар сомасындағы купюра деген мағынаны 

білдіретін жаргон сөз)
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ЫМДАСПА  ТІЛ

Биржадағы қарым-қатынас үрдiсiнiң маңызды бір бөлігі ишарат тілімен сөйлесу, яғни əлдебiр əрекеттер туралы 
ой-пiкiрдi, сезiмдi, ақпаратты дене қимылымен ымдасу арқылы беру. Биржаның бірнеше ғасырлар бойына дамуы 
барысында сауда-саттықты жүргізудің белгілі бір ережелері жəне олардағы мінез-құлықтың қағидалары қалыптасты. 
Осыған орай ерекше тіл - айрықша ыммен (ишаратпен), саусақтардың ерекше шартты қимылымен сөйлесу ғұрыпы 
дүниеге келді, өйткені биржада мұқамсыз (шифрсыз) күн көру мүмкін емес. Биржадағы саудаға қатысушылар осы 
ишарат тілінде сөйлесетін болды. Атап айтқанда, тауардың бағасын, көлемін, яғни кез келген санды бес саусақтың 
көмегімен бейнелеп көрсету дəстүрі қалыптасты. Төменде беріліп отырған “Биржадағы ымдасу” суреттерін қараңыз.
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