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Б. Боранқулова,
Қ. Жұбанон атындағы Ақтебе мемлекеттік 
университетінің шетел тілдері факультеті 

«Аударма ісі» кафедрасы

МЕДИЦИНАЛЫҚ ТЕРМИНДЕРДІ АУДАРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Бұл жұмысіың басты мақсаты медициналық терминдердегі ерекшеліктер 
мен қиыншылықтарды шешу жолын айқындау. Бұл мақсатқа жету үшін ғылыми 
техникалық стиль мен медициналық терминдер теориясын оқып, аудармашы- 
ның жалған достарын ажырата біліп, аудару жолын ұғыну керек. Аудармашы 
медициналық мэтінді толық түсіну үшін 4 кезеңнен өтеді:

1. Аудармашы мэтіннің мағынасын түсініп, мэтін не туралы, оның авторы 
кім, кімге бағытталғандығы туралы мәліметтерге талдау жасай білу керек.

2. Аудармашы бұл кезеңде таныс емес терминдерді, байланыстырушы 
сөздер мен сөз тіркестерді ұғынуы тиіс.

3. Аудармашы мэтіннің құрылымын талдап, яғни мэтінді аударма тілін- 
дегі оқырманға түсінікті тілмен жеткізуге тырысу керек.

4. Аудармашы аударма мэтінін аяқтағаннан кейін түпнұсқа тілімен аудар- 
ма тіліндегі терминдерді салыстырып, соңында сарапшылар тексерісінен өтуі 
керек.

Ғылыми-техникалық мәтіндерге қойылатын басты талап берілген мэтінді 
дэл эрі нақты жеткізу. Метафора, метонимия тэрізді стилистикалық көркем- 
деуіш сөздер мүнда мүлдем қолданылмайды [1;26]. Кедоров ғылыми-техника- 
лық сөздерді келесігідей топқа топтастырған:

1. философиялық ғылымдар (логика, диалектика)
2. жаратылыстану жэне техникалық ғылымдар (физика, химия, биология, 

медицина, геология)
3. қоғамдық ғылымдар (тарих, археология, этнография)
4. экономикалық базис пен қондырма ғылымдары (саяси экономика, 

психология, педагогика, тіл білімі).
Медицииа ғылыми техниканың қарқынды дамуы нәтижесінде жыл сайын 

жаңа терминдермен толығып отыратын ғылым саласы.
Ғылыми-техникалық мәтіндердің сөздік қоры арнайы терминдерден 

күралады. Термин дегеніміз ғылым мен техниканың белгілі бір саласында 
нақты үғымның атауын беретін сөздер. Әдетте сөз полисемантикалық яғни 
көп мағыналы болып келеді. Ал ғылыми-техникалық мэтіндерде жагдай 
өзгеше. Өйткені бүл жерде басты талап нақтылық болып келеді. Сондықтан
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да белгілі бір термин бір салада тұрақты мағынаға ие. Бірақ кейде бұл ережеге 
бағынбайтын терминдерде кездеседі [2;335]. Мысалы: А Ьоу һасі а Ьаё §азһ оп 
ҺІ8 һапсі апсі 1 зііісііссі ІІ.

Бұл жерде Іо зйісһ етістігі ауыз екі тілде тігін тігу болып аударылса, 
медицинада жараны тігу деп аударылады.

Бұл ерекшелік біршама қиындықтар тудырып, аудармашының жұмысын 
күрделендіреді.

Көп жағдайда медициналық терминдер грек жэне латын тілінен енген, 
өйткені медицина жоғарыда аталған мемлекеттерде дами бастаған. Ортағасырда 
дэрігерлер латын тілін халықаралық қатынастарда қолданған. Медициналық 
терминдердің басым бөлігі шетел тілінен енген немесе грек жэне латын 
тіліне сүйене отырып ғалымдардың ойдан шығарған атауларынан тұрады. 
Наеторіоһіп тэрізді термин гректің «һаіта» -  «қан» жэне латынның «§ІоЪиз» -  
«шар» сөзінен кұралған. Англияда ХУІП-ХІХ ғасырларда ғылымның қарқынды 
дамуы нәтижесінде көп терминдер пайда болды. XX ғасырда репісііііп, һогтоп 
сынды терминдер жарыққа шықты.

Медициналық лексиканы төмендегідей топқа бөлуге болады:
1. Мүше жэне дене бөлшектері (агіегу, кісіпеу)
2. Құрылыс жабдықтар (іисиһаіог, шісгозсоре)
3. Мамандар (рһузісіап, зиг§еоп)
4. Медицина салалары (пеиго1о§у, ресііаігіс^)
5. Сырқат атаулары (Ьгопсһіііз, теідпота)
6. Дэрі-дэрмектер (ргоіеіп, зегшп)
7. Медициналық емдік шаралар (апекіһсзіа, Ыоосі Іезі)
Ағылшын тілінің жалпы эдебиетіндегі сөздер арнайы терминдер ретінде 

қолдануы мүмкін.
Мысалы: .һоіпі -  бірге (жалпы); дене буыны (мед)

Мапхт -  кэді (жалпы); жілік май (мед) [4; 15]
Бірақ сігеззіпу тэрізді бір терминнің эртүрлі салада бірнеше мағынаға ие 

болуы мүмкін. Мысалы:

Барлық терминдерді күрылымына қарай келесігідей топқа бөлуге болады:

Таңғыш (медицина)
Теңелу (әскери)
Тыңайтқыш (ауылшаруашылық) 
Дәмдеуші (ас мэзірі)

ЖАИ ТЕРМИНДЕР: 
ІЛсег -  Ойық жара 
Зрніит -  Қақырық
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КҮРДЕЛІ ТЕРМИНДЕР: (сөздердің бірігуі арқылы жасалынады)

пеиго + хесгеііоп = пеигозесгеііоп 
пазаі + рһагупх = паяорһагупх

СӨЗТІРКЕСТІ ТЕРМИНДЕР: (қурамындағы сөздер атрибуттық байланы- 
ста болып бірін-бірі айқындап тұрады)

сИаЬеІе.ч теііііш -  Қант диабеті 
вгаіп-сазе — Бас сүйек

ҚЫСҚАРҒАН ТЕРМИНДЕР: (сөздердің эріптермен қысқаруы)

ЫН8 = Ыаііопаі НеаҺҺ Зегуісс -  Англияның денсаулық сақтау жүйесі
СР = цепсгаі ргасііііопег -  Жанұя дэрігері

БУЫНДЫ ҚЫСҚАРТУЛАР: (сөздердің алгашқы әріптерінің қысқарылып, 
бірігуі)

РЬАҮ (Рагіісіраіе іп Іһе Ьіуез оі' АтетісаТ Үоиіһ) -  Американдық жастар 
өміріне аралас!

Терминдер зат есімнен, етістіктен жэне сын есімнен жасалынады. Ең көп 
қолданылатын терминдер зат есімді терминдер болып табылады. Көп кездесетін 
термин «сапсег» болып есептеледі. Мысалы: ВоЬ іпуе8Іі§аіе8 іһе саизе оі' Іһугоісі 
сапсег. Сын есімді терминдерге «таііупапі» немесе «һепіуп» тэрізді сөздер жа- 
тады. Етістікті терминдер қатарына сөзтіркестерде кіреді. Мысалы: Не сііесі оГ 
согопагу іһготһо8І8. Бұл жерде «То сііе о/» тіркесі белгілі бір ауру нәтижесінде 
қайтыс болу дегенді білдіреді.

Терминдерді аудару барысында келесігідей жағдайларға кезігуіміз 
мүмкін:

1) Транслитерация жолымен берілетін халықаралық терминдер:
Ррігаі -  спирал
Рпеитопіа -  пневмония

2) Аударма тілінде дэл баламасы бар терминдер:
Вгаіп -  ми
Раііепі -  сырқат

3) Калькалау яғни сөзбе сөз аударылатын терминдер:
8иг/асе м>аіег$ -  беткі сулар
Ке/егепсе Ъоок — анықтама кітапшасы
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4) Аударма тілінде нақты аудармасы болмағандықтан суреттеу жолмен 

аударылатын терминдер:
зем>ег зувіет — ашнды суды басқа арнага бүрып жіберу жүйесі 
уагоргегног -  цан цысымын жогарылатын фактор

ІЛгег тэрізді таныс емес бір мағыналы терминнің аудармасын сөздіктен 
оңай табуға болады. Ал ағылшынның бір терминіне қазақ тілінде бірнеше сөз 
сай келуі мүмкін. Әрине бұл жерде контекске жүгіне отырып аудару қажет. 
Мысалы:

Риріі -  Оқушы 
Көздің қарашығы

Медициналық мәтіндерді аудару барысында аудармашының жалған дос- 
тары, эпоним немесе акроним тэрізді қиындықтарға кезігуіміз мүмкін [3; 16]. 
Әрқайсысына мәлімет бере кетсек.

Аударманың жалган достары дегеніміз -  аударма тілінде айтылуы ұқсас 
бірақ мағынасы элде қайда өзгеше болып келетін шет тіл сөздері. Оларды ажы- 
рата білу қажет. Мәселен «сеІІиШіг» термині «целлюлит» емес «флегмон», ал 
«роіепі раіһоүеп» термині «потенциалды» емес «цуатты патоген» болып ау- 
дарылады. «Сугііс /іһгогіг» термині «кистозды фиброз» емес «муковисцидоз» 
деп аударылады. Өйткені кистозды фиброз деген термин медицинада мүлдем 
жоқ. Сондықтан аударма барысында аударылғанылған термин сол тілде осы 
атаумен қолданылатындығын тексеріп отыру тиіс. Әлбетте уақыт өте келе жаңа 
аурулар атауы пайда болады. Олардан да хабардар болу қажет.

Эпоним дегеніміз -  жалқы есімдерді аурулардың, сырқат белгілері мен 
сырқат белгілерінің жиынтықтарының атауын білдіру үшін қолдану тәсілі. 
Әдетте жалқы есімдердің атаулары аударуды қажет етпейтіндіктен аса қиындық 
тудырмайды.

Әйткенменде эпонимнің 3 түрі белгілі. Олар:
1. түпнұсқа тілі мен аударма тілінде баламасы сай келетін эпонимдер;
2. түпнұсқа тілі мен аударма тілінде баламасы эртүрлі эпонимдер;
3. түпнұсқа тілінде де, аударма тілінде де баламасы жоқ эпонимдер.
Біршама медицииалық терминдердің атаулары жазушы, ақын, суретші не-

месе философтардың есімінен құралған. Мысалы: Мюссе ауруы, жүректегі 
қан жолы тетігінің қолқасының жетіспеушілігі ауруымен ауырған фран- 
цуз ақыны Алъфред Мюссе есімімен аталған. Ван Гог ауруы голландияның 
атақты суретшісі Винсент Ван ТЪг-тың есімімен аталған. Бұл суретші жүйке 
жүйелерінің бұзылуы ауруымен ауырған. Сырқат адам мұндай ауру кезінде 
өз-өзіне операция жасап немесе дэрігерлерден оған операция жасауын талап 
етеді. Сол тэрізді голландық суретші де ауруы ұстаған сәттердің бірінде өзінің 
құлағын кесіп тастаған. Мұны суретшінің автопортретінен көруге болады.
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Акроним дегеніміз -  сөздердің бастапқы әріптерінен кұралатын қысқарту- 
лар. Акронимдердің тілімізге түпкілікті енгеннен кейін бастапқы мағынасын 
жоғалтатын түрлері де болады. Мысалы: «Іазег» сөзі күнделікті қолданыста 
болса да оның қандай сөздерден қүралғандығын біреу білсе, біреу білмес. 
Мағынасы: «Ьі§һ1: Апіріііісаііоп Ьу Зйтиіаіесі Етіззіоп оГ Еасііабоп» яғни 
«сэулеге жағдай жасау арқылы жарықты күшейту». Акронимдер үндесті болу 
үшін дауысты дыбыстардың орналасу тэртібін сәтті пайдаланған жөн. Мыса- 
лы: «МАЭБ» «Моіһегз А§аіп8І Египк Огіуегя» «Аналар Мас Жүргізушілерге 
Қарсы». Акронимдер 2 ірі топқа бөлінеді. Олар:

1. жалпы акронимдер
2. нақты авторлық акронимдер.
Жалпы акронимдер медициналық эдебиеттерде көп кездеседі. Нақты 

авторлық акронимдерді автордың көмегінсіз аудару қиындыққа соғады. 
Оқырмандарға түсінікті болу үшін көп жағдайда акронимдерге парафраз жасау 
керек. Кейбір жағдайда акронимдер берілген парақтың астында түсіндірмелі 
қосымша мәліметтер болады.

Ғылымдар саласында медицина әркез арнайы орын алады. Өйткені ол адам 
болмысымен, түрлі сырқаттармен, тіптен, өмірімен айналысатын бірден бір 
ғылым саласы. Сондықтан да медициналық аударма-аударматанудың ең көне 
эрі ең маңызды салаларының бірі болып саналады.

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

1. Б. Шалабай. «Қазақ тілінің стилистикасы». «Алматы. Республикалық оқулық 
баспа орталығы», 2006.

2. И. В. Арнольд. «Современный английский язык». Москва. Издательство «Флин- 
та», Издательство «Наука», 2004.

3. И. Ю. Марковина. «Английский язык». Москва. Издательская группа «ГЭОТАР- 
Медиа», 2005.

4. И. Ю. Марковина. «Английский язык». Москва. Издательская группа «ГЭОТАР- 
Медиа», 2005.
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іЬ

¥СЫНЫСТАР

Бұл айдармен ҚР Білім жэне ғылым министрлігі, ҚР Мұнай 
жэне газ министрлігі жанынан құрылған салалық термино- 
логиялық жұмыс топтарының ұсыныстары, Қазақстан Респуб- 
ликасы Ұлттық Банкінің қызметкерлері күнделікті жұмыста 
қолданатын сөздер мен сөз тіркестері, сонымен бірге филология 
ғылымдарының кандидаты, шығыстанушы Н.Б. М ансұровтың 
қазақ тіліндегі діни терминдері жэне 8АР АО компаниясының 
экономика жэне қаржы саласы бойынша ұсынған терминдер 
топтамасы мамандар талқысына ұсынылып отыр.



2012 Т е р м и н о  л о г и я л ы қ

Хабаршы №2

ҚР Білім және ғылым министрлігі жанынан қүрылған салалық 
терминологиялық жұмыс тобының үсынысы

ФОНЕТИКА, ФОНОЛОГИЯ ТЕРМИНДЕРІ

аудиторлық талдау -  аудиторский анализ

айырым белгілер теориясы -  теория дифференциальных признаков 

әуен — мелодика

эуен өрнектері -  мелодические узоры 

элді ұстаным -  сильная позиция 

элсіз ұстаным -  слабая позиция 

эуез -  тембр

бірөлшемді оппозиция -  одномерная оппозиция

бейтараптанған оппозиция -  нейтрализуемая оппозиция

дэйекші белгі -  дикритический знак

діріл дауыссыз -  дрожащий согласный

дыбыс типі -  звукотип

дауыс реңкі -  тембр (окраска) голоса

дыбыс қарқыны -  интенсивность звука

интонациялық бірлік -  интонационная единица

жылжымалы екпін -  подвижное разноместное ударение

интонациялық өзек -  интонационный центр

интонациялық кескін -  интонационный контур

интонациялық қүрылым -  интонационная структура

арнаулы сурак интонемасы -  интонема специального вопроса

жалпы сұрақ интонемасы -  интонема общего вопроса

қатал бұйрық интонемасы -  интонема категоричного побуждения

қыстырма интонемасы -  интонема вставки

лепті интонемасы -  интонема восклицания

тиянақты интонема -  завершенная интонема

10



Т е р МИН О Л ОГИЯПЫҚ 2012

№2  Хабаршы
хезитациялық кідіріс -  хезитационная пауза

жарыспалы қатарлар -  параллельные ряды

тұракты оппозиция -  постоянная оппозиция

позициялық алмасулар - позиционные чередования

синхрондық кесік -  синхронный срез

үнемдеу принципі -  принцип экономии

жуан эуез -  твердый тембр

жуысыңқы дауыссыз -  щелевой согласный

езу дауысты -  негубной гласный

езулік дауысты -  неогубленный гласный

көмей дыбыс -  гортанный звук

жасырын дыбыс -  немой звук

көмескі дыбыс -  слабый звук

жайылыңқы дауыссыз -  плоскощелевой согласный 

тоғысыңқы -  смычный 

фонема реңктері -  оттенки фонем 

фонеманың түрленімі -  модификация фонемы 

фонетикалық құбылыс -  фонетическое явление

ОНОМАСТИКАЛЫҚ ТЕРМИНДЕР

Агионим -  агионим (эулие есімдері)

Агиотопоним - агиотопоним (эулие есімдерінен жасалған топоним) 

Агороним -  агороним (елді мекендегі алаң, базар атаулары)

Аймақтық ономастика -  региональная ономастика 

Оним -  оним (жалқы есімдер)

Онимдену -  онимизация (жалпы есімнің жалқы есімге айналу үдерісі) 

Прагматоним -  прагматоним (рухани құндылықтар қатысты заттардың 

жалқы атауы)

Эргоним -  эргоним (мекеме, кәсіпорын атаулары)
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Х а б а р ш ы  № г

Экзоним -  экзоним (шет мемлекеттердің атауы)

Хрематоним -  хрематоним (материалдық мәдениет атауы, мыс.: тайқазан) 

Хороним -  хороним (кез келген әкімшілік территориялық табиғи аймақ, 

аудан атаулары)

Топонимдердің миграциясы -  миграция топонимов 

Патроним -  патроним (ру басы атауы)

Ойконим -  ойконим (елді мекен атауы)

Геноним -  геноним (рулардың ішкі бөліністері атаулары)

Поэтикалық ономастика -  поэтическая ономастика 

Әлеуметтік ономастика -  социальная ономастика 

Мифотопоним -  мифотопоним (мифтік жер-су атаулары)

Эпоним -  эпоним (тарихи тұлға атынан қойылған атау)

Этноним -  этноним (ру-тайпалардың, ұлттардың жинақталған терминдік 
атаулары)

Этникон -  этникон (ру-тайпа, халық, ұлт атымен аталған жер, территория) 

Ономатография -  ономатография (ономастиканың сөздік жасау саласы)

Қолдаибалы тіл білімі бойынша

абсолютті жиілік -  абсолютная частота

автоматты лингвистика -  автоматическая лингвистика

айырым модулі -  модуль разности

ақпаратты автоматты өңдеу -  автоматическая обработка информации

ақпаратты автоматты іздеу (тауып алу) -  автоматический поиск информации

ақпараттық өлшем -  информационное измерение

ақпаратгы сақтау -  хранение информации

ақпараттық жүйе -  информационная система

ақпарат теориясы -  теория информации

ақпараттық үлгі (модель) -  информационная модель
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алшақтық дәрежесі -  степень расхождения

алшақтық сипаты -  характер расхождения

аралық код -  промежуточный код

ауытқу шамасы -  величина отклонения

ашық жүйе -  открытая система

әліпби-жиілік сөздік -  алфавитно-частотный словарь

эліпбилік қүрам -  алфавитный состав

бағдарлама жүмысы -  работа программы

базалық (негізгі) тіл -  базовый язык

байқау саны -  число наблюдений

байланыс күші -  сила связи

байланыс торабы -  узел связи

байланыс тығыздығы -  теснота связи

бақылаулар тізбегі -  последовательность испытаний

бақылау қатесі -  ошибка наблюдения

бақылау (тәжірибе) саны -  число испытаний

бас (генералды) мэтін жиынтығы -  генеральная совокупность текстов

белгі (таңба) -  знак

белгілер жүйесі -  система знаков

белгілеу (кодтау) әдісі -  метод (прием) кодирования

бос аралық -  пробел

буындық құрылым -  слоговая структура

білімді модельдеу (үлгілеу) -  моделирование знаний
біртекті -  однородный

біртектілік -  однородность

бірізділік (стандарт) -  стандарт

грамматикалық ақпарат -  грамматическая информация 

грамматикалық белгі -  грамматический признак 

грамматикалық категория -  грамматическая категория 

грамматикалық көрсеткіш -  грамматический показатель

13
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Х а б а р ш ы  № 2

есептеу лингвистикасы -  вычислительная лингвистика 

жабық жүйе -- закрытая система 

жасанды тіл -  искусственный язык

жиынтық абсолюттік жиілік -  накопленная абсолютная частота

жиынтық ақпараттық салмақ — накопленный информационный вес

жиынтық қатынастық жиілік -  накопленная относительная частота

жиілік сөздік -  частотный словарь

жиілікті сөзтізбе — частотный словник

интервал -  интервал

интервалдық бөлік -  интервальная часть

картотекалық қор -  картотечный фонд

квантитативті күрылым -  квантитативная структура

квантитативті лингвистика -  квантитативная лингвистика

кері тәуелділік -  обратная зависимость

кездесу жиілігі -  частота встречаемости

кездесу ықтималдығы -  вероятность встречаемости

кему тэртібі -  порядок убывания

кері әліпби-жиілік сөздік -  обратно-алфавитный частотный словарь

кері пропорционал шама -  обратно-пропорциональная величина
кері сөздік -  обратный словарь

кесте деректері -  табличные данные

кодтау принципі -  принцип кодирования

комбинаторлық қасиет -  комбинаторное свойство

компьютерлік аударма -  компьютерный перевод

компьютерлік бағдарлама -  компьютерная программа

компьютерлік қор -  компьютерный фонд

компьютерлік лингвистика -  компьютерная лингвистика

корреляция (өзгермелі шамалар арасындагы тэуелділік) -  корреляция

корреляция коэффициенті -  коэффициент корреляции

корреляциялық талдау -  корреляционный анализ

кілт мэні (шамасы) -  ключевое значение
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камту пайызы -  процент покрываемости 

қатынастық жиілік -  относительная частота 

қатынастық қате -  относительная ошибка 

қатынастық сипат -  относительный характер

Лексикология

1. Языковая картина мира -  ғаламның тілдік бейнесі

2. Языковая личность -  тілдік тұлға

3. Коммуникативная личность -  коммуникативтік тұлға

4. Прецедентный феномен -  прецеденттік қүбылыс

5. Коммуникативно-прагматическая функция языка -  тілдің коммуника- 

тивті-прагматикалық қызметі

6. Антропоцентрическое направление -  антропоөзектік бағыт

7. Куммулятивная функция языка -  тілдің құжаттық қызметі

8. Концептуализация -  тұтастану

9. Концептуальная сфера -  концептілік өріс

10. Концептуальный анализ -  концептілік талдау

11. Этномаркерная единица -  этнотаңбалық бірлік

12. Лингвокультурология -  лингвомәдениеттану

13. Лингвострановедение -  лингвоелтану

14. Этпокультура этномодениет

15. Национально-консолидирующая функция языка -  тілдің ұлтты ұйыс- 

тырушы қызметі

16. Философско-лингвистические концепции -  философиялық-лингвис- 

тикалық багыттар

17. Межкультурная коммуникация -  мэдениетаралық қарым-қатынас

18. Мифическое сознание -  мифтік таным

19. Духовный мир -  рухани әлем

20. Художественный мир -  көркем элем
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Х а б а р ш ы  № 2

Қазақстан Республикасы ¥лттық Банкініц қызметкерлері 
күнделікті жүмыста қолданатын создер меи сөз тіркестері

1. Авансовая сумма -  аванс сомасы

2. Авансовый отчет -  аванстық есеп

3. Аванс целевой -  мақсатты аванс

4. Автоматизация аудиторской деятельности -  аудиторлық қызметті авто- 

маттандыру

5. Автоматизация банковских операций -  банк операцияларын автоматтан- 

дыру

6. Автоматизация бухгалтерского учета -  бухгалтерлік есепті автоматтан- 

дыру
7. Агент-банк -  банк агент

8. Агентские облигации -  агенттік облигациялар

9. Адаптация к рынку -  нарыққа бейімделу

10. Аккредитив гарантированный -  кепілдендірілген аккредитив

11. Аккумуляция -  жинақтау

12. База денежная -  ақша базасы

13. Баланс денежных доходов и расходов -  ақшалай кіріс пен шығыс балансы

14. Банк бенефициара -  бенефициар банкі

15. Банк данных -  деректер банкі

16. Банк-должник -  борышкер банк

17. Банк-поручитель -  кепілгер-банк

18. Банковская гарантия -  банк кепілдігі

19. Банковские расчеты -  банктік есеп айырысу, банктік есеп

20. Банковский надзор -  банктік қадағалау

21. Банкротство добровольное -  ерікті банкроттық

22. Банкротство ложное -  жалған банкроттық

23. Банкротство преднамеренное -  әдейі банкроттық

24. Банкротство принудительное -  еріксіз, мэжбүрлі банкроттық
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25. Банкротство умышленное -  қасақана банкроттық

26. Бездокументарный — құжаттандырылмаған

27. Безубыточность -  зиянсыздық, шығынсыздық, залалсыздық

28. Вал -  жалпы көлем

29. Валютная политика -  валюта саясаты

30. Валютные биржи -  валюталық биржалар

31. Взимание -  өндіріп алу

32. Внебалансовый счет -  баланстан тыс шот

33. Вторичный рынок -  қайталама нарық

34. Выгода -  пайда

35. Вычет -  шегерім

36. Год календарный -  күнтізбелік жыл

37. Годовой план -  жылдық жоспар

38. Государственные налоги и сборы -  мемлекеттік салықтар мен алымдар

39. Движение безналичных денег -  қолма-қол емес ақша қозғалысы

40. Двор монетный -  теңге сарайы, монета сарайы

41. Дебиторская задолженность -  дебиторлық берешек

42. Депозит банковский -  банк депозиті

43. Депозит валютный -  валюталық депозит

44. Депозит возвратный -  қайтарылмалы депозит

45. Депозит гарантийный -  кепілдендірілген депозит

46. Депозит до востребования -  талап етілетін депозит

47. Депозит долгосрочный -  үзақ мерзімді депозит

48. Депозит краткосрочный -  қысқа мерзімді депозит

49. Депозит металлический -  металл депозиті

50. Долларизация -  долларландыру

51. Единица денежная -  ақша бірлігі

52. Ежедневные платежи -  күнделікті төлемдер

53. Жесткие цены -  қатаң бағалар

54. Журнал кассовый -  кассалық журнал
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55. Заимствование -  қарыз алу

56. Закупочная цена -  сатып алу бағасы

57. Замораживание счетов -  шоттарды тоқтатып қою

58. Изыскание средств -  қаражат іздестіру

59. Индексация номинальной стоимости -  номиналды (исщтылы) қунды 
индекстеу

60. Инкассовые операции -  инкассалық операциялар

61. Итог -  қорытынды

62. Категория -  санат

63. Колебание курса -  бағамның ауытқуы

64. Компенсация -  өтемақы

65. Кризис -  дағдарыс

66. Курсовая разница -  бағам айырмашылығы

67. Либерализация -  ырықтандыру

68. Ликвидность -  өтімділік

69. Месячный расчетный показатель -  айлық есептік көрсеткіш

70. Надбавка -  үстемеақы

71. Накидка -  үстеме

72. Налогооблагаемый доход -  салық салынатын кіріс

73. Начисление -  есептеу

74. Нейтрализация -  бейтараптандыру

75. Необеспеченные бумажные деньги -  қамтамасыз етілмеген қағаз ақша

76. Неустойка -  түрақсыздық айыбы

77. Обеспечение кредита -  кредитті қамтамасыз ету

78. Обязательство банковское -  банк міндеттемесі

79. Обязательство государства -  мемлекет міндеттемесі

80. Обязательство договорное -  шарттық міндеттеме

81. Обязательство долговое -  борыштық міндеттеме

82. Обязательство краткосрочное, текущее -  агымдағы қысқа мерзімді 

міндеттеме
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83. Обязательство налоговое -  салық міндеттемесі

84. Обязательство первоклассное, денежное -  бірінші класты ақшалай 

міндеттеме

85. Обязательство чрезмерное -  шамадан тыс міндеттеме

86. Оприходование -  кіріске алу

87. Падение курса валюты -  валюта бағамының төмендеуі (құлдырауы)

88. Пенсия -  зейнетақы

89. Пенсия льготная -  жеңілдік берілген зейнетақы

90. Пенсия минимальная -  ең төменгі зейнетақы

91. Пенсия персональная -  дербес зейнетақы

92. Пенсия по возрасту -  жасына байланысты зейнетақы

93. Пенсия по инвалидности -  мүгедектікке байланысты зейнетақы

94. Политика бюджетная -  бюджет саясаты

95. Политика бюджетно-финансовая -  бюджет-қаржы саясаты

96. Политика дивидендная -  дивидендтік саясат

97. Политика доходов -  кіріс саясаты

98. Политика инвестиционная -  инвестициялық саясат

99. Сверхстоимость -  үстеме құн

100. Стоимость -  қүн
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Қазақстан Республикасы Мұиай жәие газ министрлігі жапындагы 
салалық терминологиялық жұмыс тобының ұсынысы

1. Ааленский ярус
2. Абиссальная глубина
3. Абиссальная зона
4. Абиссальная равнина
5. Абордажный топор
6. Абразивный
7. Абсолютная высота
8. Абсолютная геохронология
9. Абсолютная отметка

10. Абсолютная проницаемость
11. Авандельта
12. Аваншельф
13. Аварийно-ремонтное судно
14. Аварийно-сигнальный буй
15. Аварийный хомут
16. Автомат для перекоса
17. Автомат для подачи долота

18. Автомат для завинчивания и 
развинчивания труб

19. Автомат для тряски ручки 
управления

20. Авторский надзор за разработкой

21. Агатовая топка
22. Агенты денудации
23. Агенты морфогенеза
24. Агенты переноса 

(транспортировки)

А

Аален ярусы 
Абиссальдық тереңдік 
Абиссальдық аймақ 
Абиссальдық жазық 
Тлгек балта 
Қажағыш
Абсолюттік биіктік 
Абсолюттік жержылнама 
Абсолюттік белгі (син. -  нақты 
биіктік)
Абсолюттік өтімділік 
Сыртқы атырау 
Алғышек қайраң 
Апаттық-жөндеу кемесі 
Апаттық-сигналдық қалтқы 
Апаттық қамыт 
Кептелу автоматы 
Қашауды жіберуге арналған 
автомат
Құбырларды бұрап бекітуге жэне 
босатуға арналған автомат 
Басқару тұтқасын сілкілеу авто- 
маты
Игеру барысын авторлық 
қадағалау 
Ақық оттық 
Мүжу агенттері 
Морфотек агенттері 
Тасымал агенттері
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25. Агрегат для свабирования скважин Ұңғымаларды піспектеуге 
арналған агрегат

26. Агрессивные воды Судың қажауы, жегіштігі, 
мүжуі, әрекеті

27. Адаптер шарошек Шаржыларды бейімдеуіш
28. Адгезия Адгезия, жабысу
29. Адсорбенты Адсорбенттер
30. Адсорбированная вода Сіңірмелі су
31. Адсорбционность нефтяной Мүнайлы жыныстың сіңіргіштігі

породы (адсорбциялығы)
32. Адсорбция Түту (сіңіріп алу)
33. Адыры Адырлар
34. Азимут Азимут
35. Азимут падения Еңістену азимуты
36. Азимут простирания Сағалану азимуты
37. Акватория Су айдыны
38. Аккумуляция Аккумуляция, шоғырлану
39. Аккумуляция нефти и газа Мұнай мен газдың шоғырлануы
40. Активизация Буырқану, жандану
41. Активность окислительно- Тотығу-тотықсыздану

восстановительная белсенділігі
42. Активность пластовых вод Қойнауқат суының арындылығы
43. Активность фильтрационная Сүзбелеу белсенділігі
44. Активность электромеханическая Электрхимиялы буырқаныс 

(белсенділік)
45. Акустический каротаж Акустикалық каротаж
46. Акустический контроль 

цементирования
Шегендеуді акустикалық бақылау

47. Алданский ярус Алдан ярусы
48. Алеврит Құмайт
49. Алевролит Құмайттас
50. Алевролито-песчаник Құмайт-құмтас
51. Альбский ярус Альб ярусы
52. Амгинский ярус Амгин ярусы
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53. Амплитуда складки
54. Амплитуда смещения
55. Анализ битуминологический
56. Анализ литогенетический
57. Анализ мощностей
58. Анализ перерывов и несогласий

59. Анализ седиментационный 
(седиментометрический)

60. Анализ спорово-пыльцевой
61. Анализ текстурный
62. Анализ фациальный
63. Анализ циклический
64. Анализ шлифовой
65. Аналоги фациальные
66. Анапуть
67. Анизийский ярус
68. Анизотропия пласта
69. Аномалия
70. Аномалия силы тяжести
71. Аномально высокое пластовое 

давление
72. Аптский ярус
73. Апшеронский ярус
74. Аргиллит
75. Ареал
76. Аренигский ярус
77. Артинский ярус
78. Асбест
79. Ассельский ярус
80. Асфальтиты
81. Асфальтосмолистые вещества
82. Асфальты (природные)
83. Аутигенный

Қатпар (иілім) амплитудасы 
Ығысу амплитудасы 
Таушайырлық талдау 
Тастегілік талдау 
Қалыңдылықты талдау 
Үзілістер мен үйлесімсіздіктерді 
саралау
Түзілімдік (түзілім-өлшемдік) 
талдау
Түқым-тозаңдық талдау 
Нақыштық талдау 
Таскелбеттік талдау 
Оралымдық талдау 
Түпшаймалық талдау 
Таскелбеттік баламалар 
Қарға адым 
Анизий ярусы 
Қойнауқат анизотропиясы 
Қалыпсыздық
Салмақ күшінің қалыпсыздығы
Қалыпсыз биік қойнауқаттық
қысым
Апт ярусы
Апшерон ярусы
Сазтас
Аймақ
Арениг ярусы
Арт ярусы
Талшықтас
Ассель ярусы
Асфальт тектестер
Асфальтты-шайырлы заттар
Асфальттар (табиги)
Аутитекті
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84. Ашгильский ярус Ашгиль ярусы
85. Аэровизуальное наблюдение Әуеден көзбе-көз қадағалау
86. Аэрогеология Әуегеология

87. Баба
Б

Аспа шойтоқпақ
88. Бавлинская свита (серия) Бавлин тастопшасы (тостобыры)
89. Баженовская свита Баженов тастопшасы
90. Базарлинская свита Базарлы тастопшасы
91. Базис аккумуляции Түзілім деңгейі
92. Базис денудации Мүжілу деңгейі
93. Базис эрозии Жемірлу деңгейі
94. Базисный объект разработки Түптік игерілу объектісі
95. Байосский ярус Байос ярусы
96. Бакинский ярус Баку ярусы
97. Балансовые запасы Баланстық қорлар
98. Балльность землетрясения Жер сілкіну балы
99. Бандаж Құрсау, табан темір
100. Барашек Құлақты винт
101. Барботаж Айыру, айыру үшін атқылау
102. Барботажный Айырғыштық
103. Барда сульфат-спиртовая Сульфат спирттік ботқа
104. Барремский ярус Баррем ярусы
105. Бархан Шағыл
106. Барьерное заводнение Кедергілі сумен тоғыту
107. Бассейн Бассейн
108. Бассейны седиментации Түзілім бассейні
109. Баталерка Киімқойма
110. Батский ярус Бат ярусы
111. Башкирский ярус Башқұрт ярусы
112. Башмак Табандық
113. Башмак анкерный Бекітпе табандық
114. Башмак колодки Қалып табандығы
115. Башмак колонны Тізбек табандығы
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116. Башмак станка Білдек табандығы
117. Безвальный Біліксіз
118. Безвантовый Вантасыз
119. Безвер Жалқы
120. Безводный (безгазовый) дебит Ұңгыманыц сусыз (газсыз)

скважины дебиті
121. Безопилочный Үгіндісіз
122. Безотказность Істен шықпаушылық
123. Безпарафиновая нефть Парафинсіз мұпай
124. Белое масло Түссіз май
125. Бензин газовый Газды бензин
126. Берриасский ярус Берриас ярусы
127. Бесподъемная прокладка 

трубопроводов
Құбыр желілерін көтермей төсеу

128. Бесштоковый Сұққышсыз
129. Биение Ауытқыма (гипоиі)
130. Биоценоз Биобірлестік
131. Битум Таушайыр
132. Битуминозный Таушайырлы
133. Битуминология Таушайыртану
134. Битумогены Т аушайыртектер
135. Битумоиды Таушайыр тектестері
136. Блок висячий Аспалы блок
137. Блок лежачий Жатаған блок
138. Блокировочный Бұғаттау
139. Блок-сополимер Бірлескен полимер блок
140. Блочная установка Құрастырмалы қондыргы
141. Блуждающие токи Кезбе токтар
142. Бобышка грунтоноса Топырақтұмсық дөңесшесі
143. Бобышка сопла Шүмек дөңесшесі
144. Боек Шаппа
145. Боковые породы Бүйірлік жыныстар
146. Бон Бон, мұнайдан тазартатын 

құрылғы
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147. Борт
148. Брахискладки
149. Брекчии
150. Брекчии соляных куполов
151. Брент
152. Бровка шельфа
153. Бугры
154. Бугры
155. Бурение
156. Бурение бескерновое
157. Бурение вращательное
158. Бурение второго ствола
159. Бурение картировочное
160. Бурение колонковое
161. Бурение на нефть и газ морское

162. Бурение наклонных скважин
163. Бурение направленное
164. Бурение ударно-вращательное
165. Бурение шарошечное
166. Бурение шнековое
167. Бурильная свеча
168. Бурильная труба
169. Бурильные замки
170. Буримость
171. Буримость горных пород

172. Буровое долото
173. Бурт
174. Бут
175. Буферная жидкость
176. Бык
177. Бытовка

Борт, бүйір, жиек, кемер
Брахииілімдер
Женттастар
Тұз күмбездерінің женттастары 
Брент (мүнайдың сорты)
Қайраң қабақшасы 
Дөңдер
Адыр, дөң, дөңес 
Бұрғылау
Тасбағансыз бұрғылау 
Айналмалы бұргылау 
Екінші оқпанды бұрғылау 
Картаға түсіру үшін бұрғылау 
Құбырлы бұрғылау 
Теңізде мұнай мен газға 
бұрғылау
Еңістеген ұңғымаларды бұрғылау
Бағдарлы бұрғылау
Соқпалы-айналмалы бұрғылау
Шарқашаулы бұрғылау
Шанақты (иірлік) бұрғылау
Бұрғылау бағаны
Бұрғылау құбыры
Бұрғы құлыптары
Бұрғылағыштық
Тау жыныстарының
бұрғыланғыштығы
Бұрғы қашауы
Белдеме
Кесектас
Аралық сұйытылу сұйығы 
Тіректік баған 
Тұрмысжай
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178. Вага
179. Вал
180. Валанжинский ярус
181. Вал-кардан
182. Валун
183. Вальцевание
184. Вальцовка
185. Ванна нефтяная
186. Вантуз
187. Вапор
188. Вар
189. Ввернуть
190. Ведомый вал
191. Ведущая труба
192. Венлокский ярус
193. Вентиль
194. Вентиль выпускной
195. Вентиль дроссельный
196. Вентиль перепускной
197. Верейский горизонт
198. Верстак
199. Вертикальная мощность
200. Вертлюг
201. Вертушка
202. Верховодка
203. Ветлужский ярус
204. Ветролов
205. Ветроотбойник
206. Вешка
207. Вещества гуминовые
208. Взброс
209. Взрывной пакер

в
Иінтірек
1. Бел-белес; 2. Білік, белдік
Валанжин ярусы
Айқартопса білік
Дөңбектас, қойтас
Айналмаландыру
Айналма соғу
Мұнай ваннасы
Ауашық
Цилиндрлі ұңғы
Таусағыз
Бұрап кіргізу
Жетектелу білігі
Жетек құбыр
Венлок ярусы
Шұра
Шығару шұрасы
Кедергілік шұра
Өткізу шұрасы
Верей беткейі
Жұмыс тақтасы
Тік бағыттағы қалыңдылық
Топсақ
Зырылдауық
Кілкіме
Ветлуг ярусы
Желтұтқыш
Желқайтарғыш
Тақташа
Шірінді заттар
Ығыстырма
Жару тығыны
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210. Вибробурение Дірілді бұрі ылау
211. Видимая мощность Көріністі қалыңдылық 

(көшелілік)
212. Визейский ярус Визе ярусы
213. Визир Белгі қазық
214. Визир-ориентатор Бағдарлық белгі
215. Винт Бұранда
216. Винтовой насос Бұранда сорғы
217. Включения Кірікпелер
218. Вкрапление Сеппелеу
219. Влагосодержание газа Г аздың ылғалдылығы
220. Внутригрупповой Топішілік
221. Вогнутый Ойықты
222. Вода законтурная Шектеусырттық су
223. Вода зональная Белдемді су
224. Вода инфильтрационная Сіңбе су
225. Вода контурная Шектеуіштік су
226. Вода межпластовая Қойнауқатарлық су
227. Вода свободная Еркін су
228. Вода связанная Байламды су
229. Вода связанная Біріккен су (жыныс бойында 

орнаған су)
230. Водогазовая репрессия Мүпайлы қабатқа су немесе газ, 

ауа айдау
231. Водозаборная скважина Су жинақтау ұңғымасы
232. Водонагнетательная скважина Сумен тотығу ұңғымасы
233. Водоносный горизонт Сулы беткей
234. Водораздел Суайрық
235. Водосборник Су тоспасы
236. Водоскат Сарқырама, құлама
237. Водоупор Сутірек
238. Возвратный горизонт Қайтарма беткей
239. Возгонка Газ сығымдау
240. Возраст нефти Мұнай көнелігі
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241. Волжский ярус
242. Воронка депрессии
243. Воротники бура
244. Воски ископаемые
245. Восстание пласта
246. Восьмеренный
247. Вскрытие пласта
248. Всплытие
249. Вторичная пустотность
250. Входная мощность
251. Выбросы газа
252. Выветривание
253. Выдержанный пласт
254. Выемка
255. Выкидная линия
256. Выклинивание
257. Вытеснение
258. Вытяжка нефти
259. Выход газа
260. Выщелачивание
261. Выщелачивание горных пород

262. Вяжущий

263. Газжирный
264. Газ попутный
265. Газприродный
266. Газреальный
267. Газация
268. Газификация
269. Газовая горелка
270. Газоваяшапка
271. Г азовик
272. Газоводяной контакт

Еділ ярусы
Сылбырлану құйғысы 
Бұргы жағалықтары 
Қазба балауыздар 
Қойнауқат өрі 
Сегізболау 
Қойнауқатты тесу 
Қалқып шығу 
Бейілкі жинауыштар 
Кіріс қуаты 
Газ атындылары 
Үгілу
Тұрақты қойнауқат 
Ойыс, қуыс
Сұйықтық шығатын (құбыр) желі 
Сүйірлене тамамдалу 
Ығыстыру, итеріп шығару 
Мұнай сығымдау 
Газ шығымдылығы 
Сілтіден айыру
Тау жыныстарының шаймалануы 

Тұтқыр

Майлы газ 
Ілеспе газ 
Табиғи газ 
Нақты газ
Газдау, газбен өңдеу 
Газдандыру 
Газ оттығы 
Газды бүркемесі 
Газшы
Газды-сулы жанасу
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273. Газоконденсатная залежь 
с нефтяной оторочкой

Мұпай қабыршақты газ- 
конденсатты иірім

274. Газонефтяной коитакт Газ бен мұнайдың жанасуы
275. Газоносность Г аздылық
276. Газоносный пласт Газды қойнауқат
277. Газообмен Газ алмасу
278. Газообразный Г аз тэрізді
279. Г азопроницаемость Газ өткізгіштігі
280. Газопроявление Газ белгісі
281. Г азораспределение Газ тарату
282. Газосварка Газбен дәнекерлеу
283. Газы благородные Салауатты газдар
284. Газы жирные Қоңды (майлы) газдар
285. Газы инертные Инертті газдар
286. Галенит Қорғасынтас
287. Галечник Малтатастар
288. Галька Тасмалта
289. Г аситель Сөндіргіш
290. Геологический разрез Геологиялық қима
291. Геология нефтепромысловая Мұнай кәсіпшілік геологиясы
292. Геометризация Геометриялау
293. Геттангский ярус Геттанг ярусы
294. Г жельский ярус Г жель ярусы
295. Гидропрослушивание Гидротыңдау (сұйықтықтың 

қабат бойына таралуын 
зерттейтін тэсіл)

296. Гидроразрыв пласта Қойнауқатты сумен айыру
297. Гидроскопичность Ылғалтартқыштық
298. Глина Саз
299. Глинизация Саздандыру
300. Глинистость Саздылық
301. Глинистый Сазды
302. Головка Бастиек
303. Горная выработка Тау-кен қазбасы
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304. Готеривский ярус
305. Гравелит
306. Граница отражающая
307. Гребень складки
308. Грубозернистый
309. Грузило
310. Гряды
311. Гумус
312. Густота (плотность) разведочной 

сети

313. Давальческое сырье
314. Давление
315. Давление забойное
316. Давление на устье
317. Дампинг

318. Датскийярус
319. Два-шнос-один-адресный
320. Двутавровая балка
321. Девонская система
322. Дегазация
323. Дезинсекционный
324. Декантирование
325. Дело скважины
326. Дельта
327. Денудация
328. Джобер
329. Диспергатор
330. Добычная скважина

Готерив ярусы 
Жентектас
Шағылысу шекарасы 
Қатпар айдары 
Ірі түйіршікті 
Салдуар 
Қырқалар 
Шірінді
Барлау торабының жиілігі 
(тығыздығы)

д
Алыс-беріс шикізат 
Қысым
Ұңғыма оқпанының қысымы 
¥ңгыма ернеуіндегі қысым 
Дампинг (қалдықтарды теңізге 
тастау)
Дат ярусы
Екі-плюс-бір-арнаулы 
Қос таврлы арқалық 
Девон жүйесі 
Г азсыздандыру 
Бүқырламалық 
Шаю
Ұңғыма кұжаты 
Атырау 
Мүжілу 
Джобер, делдал 
Бытыратқыш агент 
Өндіру ұңғымасы
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331. Ел ка распределительная
332. Елка, фонтанная арматура
333. Емкость ловушки
334. Емкость хранения
335. Естественный газ
336. Естественный раствор

337. Естественный режим

338. Желваки
339. Желоб
340. Желонка
341. Жесткость воды
342. Живетский ярус
343. Жидкость

344. Забой
345. Забутовка
346. Заводнение
347. Заводнение блоковое
348. Заволакивание
349. Заглушка
350. Задвижка
351. Задир
352. Зазор
353. Закирование
354. Заклепка
355. Закрытие воды
356. Закупоривать
357. Залегание несогласное
358. Залегание опрокинутое
359. Залежи экранированные

Е
Таратқыш шырша 
Шырша, фонтандық арматура 
Тұтқыш сыйымдылығы 
Сақтауға арналған сыйымдылық 
Табиғи газ 
Табиғи ерітінді

Табиғи режим 

Ж
Жалбырлар
Науа
Қауға
Су кермектігі 
Живет ярусы 
Сұйықтық

3
Түп
Таспен толтыру
Сумен тоғыту
Суды бөлшектеп айдау
Мұнарту
Тығынды
Ысырма
Кетік, қажама
Саңылау
Кирлену
Кептеме
Су көзін бітеу
Тығындау
Үйлесімсіз астасу
Төңкеріле астасу
Шектелген иірімдер (шоғырлар)
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360. Залежь Иірім, шоғыр
361. Зародышеобразователь Кристалтүзгіш, туындытүзгіш
362. Заслонка Жапқыш, қалқа
363. Затвердевание Сему
364. Заусенец Қабыршақтану
365. Зев гаечного ключа Сомын кілтінің ашасы
366. Зев крюка Қармақ ашасы

367. Земная кора Жер қыртысы
368. Зеркало водное Су беті
369. Зеркало соляное Түз айнасы
370. Зернистость Түйікшіктілік
371. Зигенский ярус Зиген ярусы
372. Золотник Реттығын
373. Зольность нефти Мұнайдың күлділігі
374. Зона аридная (в океане) (Мұхиттағы) аңызақ белдем
375. Зона выветривания Үгілу белдемі
376. Зона гумидная (в океане) (Мұхиттағы) ылғалды белдем
377. Зона осадконакопления Түзілім белдемі
378. Зуммер Ызылдауық

И
379. Идеальные газы Мінсіз газдар
380. Известняк Ізбестас
381. Изоляция Оқшаулау, оқшаулама
382. Изоляция пленочная Үлдір оқшаулама
383. Импортозамещение Импорт алмасу
384. Индский ярус Инд ярусы
385. Интенсивность Қарқындылық
386. Интервалы перфорации Теспелеудің ара қашықтығы
387. Ископаемая вода Қазба су
388. Искривление скважины Үңғыма оқпанының қисаюы
389. Испытание пластоиспытателем 

на трубах
Құбырларға негізделген арнаулы 
аспаптармен қойнауқаттарды 
сынау
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390. Исследование скважин
на приток

391. Истощение

392. Кавернозность
393. Каверны
394. Казанский ярус
395. Калорифер
396. Каменная соль
397. Кампанский ярус
398. Караганский ярус
399. Карго (морск)
400. Каретка
401. Каркас
402. Карнийский ярус
403. Каробин
404. Карст
405. Карта мощностей
406. Картирование
407. Карьер
408. Касимовский ярус
409. Качалка
410. Келловейский ярус
411. Кембрийский ярус
412. Керосин двойного назначения
413. Кильбок шлюпочный
414. Кимериджский ярус
415. Кислый гудрон
416. Клапанная пара
417. Кленка
418. Кница
419. Комок
420. Конвективная зона

Бұрғылау ұңғымасыпан мұнай 
агу барысын зерттеу 
Сарқылу

Қуыстық 
Қуыстар, ұралар 
Қазан ярусы 
Ауа қыздырғыш 
Ас тұзы 
Кампан ярусы 
Қараған ярусы 
Жүк (теңіз)
Күймеше
Қаңқа
Карний ярусы 
Қармақты құлып 
Шайма апан 
Қалыңдылық картасы 
Картаға түсіру 
Ашық кеніш 
Қасымов ярусы 
Ырғалғыш 
Келловей ярусы 
Кембрий ярусы 
Қос мақсатты керосин 
Қайықша бесігі 
Кимеридж ярусы 
Қышқыл гудрон 
Клапанды қосақ 
Қабыршақ 
Тізелік 
Жентек
Конвекция аймағы
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421. Кондиция
422. Контргайка
423. Контргруз
424. Контрить
425. Копер
426. Коромысло
427. Коронка
428. Корпус
429. Косынка
430. Коэффициент сжимаемости 

породы
431. Коэффициент теплового 

расширения пластовой воды
432. Коэффициент трещиноватости
433. Коэффициент упругости воды
434. Крейцкопф
435. Кривизна
436. Кривошип
437. Кровля
438. Крыло складки
439. Кряж
440. Кулачок
441. Кунгурский ярус
442. Купол
443. Кустовое бурение

444. Лабильный коэффициент
445. Лагуна
446. Ладинский ярус
447. Лежка под трубой
448. Ленский ярус
449. Ликвидированные скважины
450. Лиман

Қалып
Кідіртпе сомын 
Теңестіргіш салмақ 
Бекіту
Көтерме кұрал
Күйенте
Қаптама
Түрқы
Үшкіл
Тау жынысының сығылғыштық 
коэффициенті
Қойнауқаттық судың жылулық
ұлғаю коэффициенті
Жарықшақтылық коэффициенті
Судың серпінділік коэффициенті
Сырғақ
Қисықтық
Қосиін
Желек
Қатпар қанаты 
Қырқа 
Жұдырықша 
Кунгур ярусы 
Күмбез
Шоқты бұрғылау 

Л
Тұрақсыз коэффициент 
Тоған
Лада ярусы
Құбыр астындағы жатпа 
Лена ярусы 
Жойылған ұңғымалар 
Бөген
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451. Лимб Межебалдақ
452. Линия простирания Еңістену (созылу) сызығы
453. Листоватый Қаңылтыр тэрізді
454. Литификация Тастандыру
455. Литогенез Тастек
456. Ловушка Тұтқыш
457. Ложе Төсеніш
458. Ложе океана Мұхит төсеніші
459. Лохковский ярус Лохков ярусы
460. Люминесцентный анализ Люминесценттік талдау
461. Люминесценция нефти Мұнайдың шырайлануы

М
462. Маастрихтский ярус Маастрихт ярусы
463. Майский ярус Мая ярусы
464. Малолюдная технология Аз адамдық технология
465. Малоотходный Аз қалдықты
466. Малопарафиновый Аз парафинді
467. Мачта-стрела Жебек-діңгек
468. Межзерновая пористость Түйіршікаралық кеуектілік
469. Мергель Әксаз
470. Мертвая нефть Өлі мұнай
471. Мертвая точка Шек нүкте
472. Местный перепад давления Қысымның жергілікті ауытқуы
473. Месторождение Кен орны
474. Метаданные Метадеректер
475. Метанонафтеноароматизированная Метанды-нафтенді хош иісті

нефть мұнай
476. Метод кольца и шара Сақина мен шар эдісі
477. Метод обменных волн Ауыспалы толқындар әдісі
478. Метод схождения Тогысу эдісі
479. Метчик Таңбалауыш
480. Миграция углеводородов Көмірсутегілердің жылжуы
481. Микронеоднородность Микроэртектілік
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482. Микроскоп поляризационный
483. Миллиметровка (бумага)
484. Многопластовое месторождение
485. Молотилка
486. Монолитный пласт
487. Мононклиналь
488. Московский ярус
489. Могцность
490. Мундштук
491. Муфта

492. Набивка
493. Нагнетаемая вода
494. Нагнетательная скважина
495. Надвиг
496. Накладка
497. Наклонное бурение
498. Наклонно-направленное бурение
499. Напластование
500. Напор
501. Насечка
502. Наслоение
503. Насос
504. Наступление моря
505. Недра
506. Недропользователи
507. Нелинейный закон фильтрации
508. (Не)ньютоновская жидкость
509. Нефтевалюта
510. Нефтегазоводопроявления 

при бурении
511. Нефтеналивное судно (танкер)
512. Нефтеналивной причал

Ажыратқыш микроскоп
Торлықағаз
Көп қабатты кен орны
Ұіпактағыш
Дербестасты қойнауқат
Бірегей бағыт
Мәскеу ярусы
Қалыңдылық
Мүштік
Жалғастырғыш

Н
Толтыру, тығу
Тоғыту суы
Айдайтын үңғыма
Қаусырма
Басылма
Көлбеу бұрғылау
Еңістене бағдарланған бұрғылау
Қат-қабаттану, қойнауқатталау
Арын
Кертпе
Қабатталу
Сорғы
Теңіздің тасуы 
Жер қойнауы
Жер қойнауын пайдаланушылар 
Сүзбеленудің бағдарсыз заңы 
Ныотондық (емес) сұйықтық 
Мұнай валютасы 
Бұрғылау кезінде байқалатын 
мұнай, газ, су белгілері 
Мұнай құю кемесі (танкер) 
Мұнай құю айлағы
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513. Нефтенасыщенность
514. Нефтепродукты основные
515. Нефтепродукты светлые
516. Нефтепродукты специального 

назначения
517. Нефтепродукты темные
518. Нефтепромысел
519. Нефтесборщик плавучий

520. Нефть
521. Нефть легкая
522. Нефть сильносмолистая
523. Нефтьтяжелая
524. Нефть, насыщенная 

(ненасыщенная) газом
525. Нефтяник
526. Низменность
527. Нитка трубопровода
528. Нога
529. Нос структурный

530. Обводнение пласта
531. Обвязка устья
532. Обвязка устья (скважины)
533. Обеднение газом
534. Область
535. Область ультрабиссальная
536. Обломочные породы
537. Обмотка
538. Обмуровка
539. Обнажение
540. Обойма
541. Обратный клапан

Мұнайга қаныққандық 
Негізгі мұнай өнімдері 
Таза мұнай енімдері 
Арнайы мақсаттағы мұнай 
өнімдері
Лас мұнай өнімдері 
Мұнай кэсіпшілігі 
Жүзбелі мұнай қалқушы 
(жинаушы)
Мұнай 
Жеңіл мұнай 
Мол шайырлы мұнай 
Ауыр мұнай
Газбен қаныққан (қанықпаған)
мұнай
Мұнайшы
Ойпат
Құбыр тармағы 
Тіреуіш
Кұрылымдық тұмсық

Қойнауқаттың сулануы 
Саға байламы
(¥ңғыма) сағасын байланыстыру
Газбен жұтаңдыру
Аймақ
Аса тұңғиықты аймақ
Кесекті тау жыныстары
Орама
Қаптау
Ашылу
Құрсау
Кері клапан
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542. Обращение с отходами Қалдықтармен жұмыс істеу
543. Обсадка Шегендеу
544. Обсадные трубы Шеген құбырлары
545. Обтекание Ағыстау
546. Обустройство месторождения Кен орнын жайластыру
547. Одновременно-раздельная 

эксплуатация пластов
Қойнауқаттарды бір мезетте 
бөлектеп игеру

548. Однопластовое месторождение Жалғыз қойнауқатты кен орны
549. Озокерит Қоңырмай
550. Окалина Шекемтас
551. Окаменелость Таснұсқа
552. Океанография Мұхитілім
553. Океанология Мұхиттану
554. Окисление Тотығу
555. Окский надгоризонт Ока қомақбеткейі
556. Оксфордский ярус Оксфорд ярусы
557. Опалубка Қорамақалып
558. Оплетка Өрме
559. Опробирование Сынау
560. Ордовик Ордовик
561. Осадки абиссальные Тұңғиық тұнбалары
562. Осыпь Сусып кұлау
563. Отбортовка Шетін шығару
564. Ответвление Тармақталу
565. Отводной крючок Багыттауыш қармақ
566. Отложения Түзілімдер
567. Отложения базальные Түпкі түзілімдер
568. Относительный Салыстырмалы
569. Отоженный Шыңдалған
570. Отсоединение поля Өрісті ажырату
571. Отступление моря Теңіздің қайтуы
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п
572. Падение пласта Қойнауқаттың құламалы бағыты
573. Паз замковый Құлыптық ойық
574. Паротепло Жылу-бу
575. Патрубок Келте ісұбыр
576. Пачка Топтама
577. Пачка породы Жыныс текшесі
578. Пельверизация Бүрку, себу
579. Перегонка Айдау
580. Перегородка Арақалқа
581. Передовой прогиб Ілгергі ойыс
582. Перекладина Маңдайша
583. Перелив Асыра қүю
584. Переработка Өңдеу
585. Перерасход газа Газдың артық шығыны
586. Переток Қүйылу
587. Переходник Ауыстырғыш
588. Перила Жақтау
589. Пескоструйная перфорация Құм арынды агу арқылы тесу
590. Песчаник Құмтас
591. «Пирог» коксовый Кокстық «бэліш»
592. Питание залежи контур Иірімнің (шоғырдың) толысу 

контуры
593. Планшайба Басты құбыр бейімдегіші
594. Пласт Қойнауқат
595. Пластификаторы Жұмсартқыштар
596. Плашка Бұрандакескіш
597. Плита Тақта
598. Плотность Тыгыздық
599. Плунжер Тығынжыл
600. Поверочная установка Дәлдеу қондырғысы
601. Поверхностно-активные вещества Беткейлік-белсенді заттар
602. Поверхность водонефтяного 

контакта
Газ-су жапсарының жазықтығы
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603. Погодное окно
604. Погребенная вода
605. Подвижный вращатель
606. Поддон
607. Подземное хранилище
608. Поднятие
609. Подошвенная вода
610. Подпятник
611. Подсвечник трубный
612. Подстилающая порода
613. Подушка газовая
614. Подушка опорная
615. Подшипник
616. Покрышка
617. Поле
618. Ползун
619. Помутнение
620. Порыв
621. Пражский ярус
622. Превентивный
623. Привязка
624. Пригруз
625. Природопользование
626. Присадка
627. Причал
628. Пробка
629. Продувка
630. Проем
631. Происхождение нефти
632. Пролет
633. Пропласток
634. Прорыв газа
635. Прострел
636. Проходка

Ауа райындағы саңылау 
Көлбеленген су 
Жылжымалы айналдырушы 
Тығырық, табандық 
Жерасты қойма 
Дөңес
Табандық су 
Табан тіреу, таптама 
Қүбырлар төсемі 
Төсемдік таужыныс 
Газ жастығы 
Тірек тұғырық 
Мойынтірек 
Жабын
Алаң, өріс (физ.)
Сырғақ
Лайлану
Адуын
Прага ярусы
Алдын алу
Байламдау
Тиеме
Табиғат пайдалану
Қоспа
Айлақ
Тығын
Үрлеу, үрлеп тазарту 
Ойық
Мұнайдың тегі
Аралық
Қойнауқатша
Газдың жарып шығуы
Теспелеу
Өткіштік
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637. Прямогонный бензин Тікелей айдалған бензин
638. Пульсация Бүлкілдеу, солқылдау
639. Пустотность Қуыстылық

640. Развальцовка
Р

Шырқайналдыру
641. Разведка Барлау
642. Развинчивание Бүрап ашу
643. Разворот Кері айналдыру
644. Разгазирование Г азсыздандыру
645. Разгонка Бөліну, айыру
646. Разобщение пласта Қойнауқатты айыру
647. Разрежение (газов) Сиретілу (газдық)
648. Разрыв Жыртылыс
649. Районирование Аудандастыру
650. Раковина Бақалша
651. Ракушечники (ракушняки) Ұлутастар
652. Рама Жақтау
653. Рапа Көлтұздық
654. Распорка Таяныш
655. Раствор Ерітінді
656. Растворимость Ерігіштік
657. Раструб Қоныш
658. Расширение газа Газдың үлғаюы
659. Регулятор Реттеуші
660. Резец Кескіш
661. Реликтовая вода Сулбалы су
662. Рельеф Рельеф, бедер
663. Риф Риф, кедертас
664. Рифт Рифт
665. Рукав Қүбыршек
666. Рэтский ярус Рэт ярусы
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667. Сакмарский ярус
668. Сальник
669. Самотек
670. Сантонский ярус
671. Свита
672. Свищ
673. Свод
674. Сглаживание волны
675. Сгусток
676. Сдвиг
677. Седло клапана
678. Сеноманский ярус
679. Сепарация
680. Сердечник
681. Серпуховский ярус
682. Сеть
683. Сито
684. Сифон
685. Складка
686. Складка лежачая
687. Складкообразование
688. Складчатость
689. Скребок, шваб
690. Скруббер
691. Сланцы
692. Слоек
693. Слоистость
694. Слой
695. Снасти
696. Спай
697. Ствол
698. Стеклохолст
699. Стопор

с
Сакмар ярусы
Тығыздауыш
Еркін ағу
Сантон ярусы
Тастопша
Өзекті ақау
Дөңбеккүмбез
Толқынды бәсеңдету
Қойыртпақ
Жылжыма
Клапан ершігі
Сеноман ярусы
Айыру
Өзекше
Серпухов ярусы
Желі, торап
Елек
Имек
Қатпар
Сүлама қатпар 
Қатпарлану 
Қатпарлық 
Қырғыш
Ылғалды газ тазартқыш
Жіктастар
Қабатшық
Қат-қабаттылық
Қабат
Әбзел
Қосылық
Оқпан
Шыныкенеп
Тоқтатқыш
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700. Сторнирование
701. Сточный лоток
702. Стравливание газа
703. Строп
704. Стропила
705. Струйный аппарат
706. Ступица шкива
707. Суглинок
708. Судоходные водные пути
709. Суппорт
710. Сырец
711. Сырой конденсат
712. Сырье

713. Такыр
714. Тампонаж скважины
715. Татарский ярус
716. Текстура
717. Титонский ярус
718. Тоарский ярус
719. Толща
720. Толща базальная
721. Торец
722. Торф
723. Тремадокский ярус
724. Труба выкидная
725. Трубовоз
726. Трубопроводы-отводы
727. Турнейский ярус
728. Туронский ярус
729. Тяжелые углеводороды

Кетіру
Ағынды науа 
Газ жіберу 
Ілмек 
Итарқа
Ағынды аппарат 
Шкив күпшегі 
Саздақ
Кеме қатынайтын су жолдары
Құралкүймешік
Бастапқы мүнай
Шикі конденсат
Шикізат

Тақыр
Ұңғыманы шегендеу (тығындау)
Татар ярусы
Нақыш
Титон ярусы
Тоар ярусы
Қалың қабат
Табандық қабат
Шетжақ
Шымтезек
Тремадок ярусы
Төкпе кұбыр
Құбыр тасығыш
Құбырлар-тарамдар
Турней ярусы
Турон ярусы
Ауыр көмірсутегілер
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730. Уголь бурый Қоңыр көмір
731. Упаковка зерен Түйіршіктердің түйнектенуі
732. Уровномер резервуара Резервуардың деңгей өлшеушісі
733. Усадка нефти Мұнайдың шөгуі, семіп кішіреюі
734. Усталость металла Металдың қажуы
735. Устье Саға, ернеу
736. Утилизация Кәдеге жарату
737. Утяжеленная жидкость Ауырлатылған сүйықтық
738. Утяжелители Ауырлатқыштар
739. Уфимский ярус Уфа ярусы

Ф
740. Фаменский ярус Фамен ярусы
741. Фации геологические (осадочные) Геологиялық (шөгінді) 

таскелбеттер
742. Фации нефтематеринские Мұнай қалыптастырушы 

таскелбет
743. Фация Таскелбет
744. Флаг Тастақта
745. Фланец Ернемек
746. Фоновая проницаемость Фондық өтімділік
747. Фонтанная добыча Фонтандық әдіспен өндіру
748. Фонтанная скважина Фонтанды ұңғыма
749. Форсированная эксплуатация Жеделдетіп игеру
750. Форсунка Бүріккіш
751. Франский ярус Франс ярусы
752. Фреза Жонғыш

X
753. Хазарский ярус Хазар ярусы
754. Характеристика Сипаттама
755. Хвалынский ярус Хвалын ярусы
756. Хеджирование Хеджерлеу, сақтандыру
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757. Хост Түйін
758. Хребет горный Таулы жота

ц
759. Цанга Шетмойын
760. Целик Тұтаспа
761. Центратор Центратор, тіктеуіш
762. Центробежный насос Ортадан тепкіш сорғы
763. Цикл Цикл, айналым
764. Цилиндровое масло Цилиндрлік май

Ч
765. Частота Жиілік
766. Червячный Тісті
767. Черпак Қарпуыш
768. Чинк Шың
769. Чувствительность топлива Отын сезгіштігі

Ш
770. Шайба Тығырық, бұрандалық
771. Шарнир Топса
772. Шарнир складки Қатпар топшысы
773. Шарошка Шаржы
774. Шарьяж Көлбеме
775. Шейка Мойнақ
776. Шельф Қайраң
777. Шестерня Тісті дөңгелек
778. Шлифовка Тегістеу
779. Шов структурный Құрылымдық көбе
780. Шпиндель Айналдырық
781. Шпон Кілтек
782. Штанга Қарнақ
783. Шток соляной Тұз діңгегі
784. Штроп Сырға

45



2012  Те р  М И Н О П 0 г и я  п ы қ

Хабаршы №2

785. Штуцер
786. Шурф

787. Щебень
788. Щелочь
789. Щетка
790. Щит

791. Эйфельский ярус
792. Экранирующий слой
793. Эксперимент
794. Эксцентричность
795. Элементы редкие
796. Эмский ярус
797. Эпоха складчатости
798. Эрозия
799. Этаж нефтеносности

800. Юбка
801. Ювенильная вода
802. Ювенильный

803. Ядро
804. Ядро Земли
805. Якорь
806. Яркое пятно
807. Ярус структурный

Тежегіш
Тікқазба

щ
Үшкіртастар
Сілті
Мәуесек
Қалқан

Э
Эйфель ярусы 
Қалқалаушы қабат 
Тәжірибе
Орталықтан (осьтен) таю 
Сирек элементтер 
Эм ярусы 
Қатпарлану дэуірі 
Жемірілу
Мұнайлылық қабаты 

Ю
Етек
Қойнаулық су 
Қойнаулық

Я
Өзек, ядро 
Жер өзегі 
Зэкір, тіреуіш 
Жарқын дақ 
Қүрылымдык ярус
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Қазақ тіліндегі діни терминдер

Құрастырған: Н.Б. Мансұров, 
филология гылымдарының кандидаты,

шьігыстанушы

Н

Наби Пайғамбар. Алла тағала атынан хабарлайтын адам деген ұғымда.

Надан оЬІі (надан). ар. сын. 1. Білместік, қопал, білімсіз. 2. Түсініксіз, 

топас, пайымсыз.

Надир дАі (надир). ар. Сирек, аз кездесетін нәрсе.

Наз (наз). ир. I. 1. Қырсық, қисық, пәлсіну. 2. Кірпияз, нэзік. 

3. Салмақты. II. 1. Наздану. 2. Қылық. 3. Жүмсақтық, нэзіктік.

Наз тілімізде кең қолданысқа ие болған кірме сөз. Көп ретте өкпе, базына, 

наз мағынасында. Кәмелетке толған қыз балаға байланысты қолданылады. 

Иран тілінде бұл сөз қыз баланың қарсылық көрсету мағынасындағы мінезі 

(каприз), іс-әрекеті, қыз баласына жат қылықтары, өкпе назы мен базынасы.

Қазақ тілінде наз сөзінің әсемдену, наздану, еркелеу мағыналары көптеп 

кездеседі. «Қызы бардың назы бар» деген мақал осының бір мысалы.

Назар (нәзәр). ар. зат. 1. Назар. 2. Назар тастау, көз тастау. 3. Көңіл 

аудару. 4. Түсінік, ой, зейін қою. зат. Зейін, ықылас.

Наиб ч-й*-5 (наиб). ар. 1. Алмастырушы. 2. Орынбасар, көмекші.

Накір (нәкир). ар. I. 1. Мойындамау. 2. Белгісіз. 3. Бетке басу, жаман. 

II. 1. Теріске шығару, мойындамау. 2. Ақыреттегі періштенің аты.

Налу “4І-5 (нале). 1. Мұң, зар, қайғы. 2. Шағым. Қ. атау. Налы-у.

Намаз (намаз). Намаз. ар. зат. Ислам дінін түтынатын діндар 

адамдардың Аллаға бағыштап күніне бес рет дүға оқып өтейтін қүлшылығы.

Намыс (намус). ар. 1. Заң. 2. Ар, намыс.
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Насихат (насихат). ар. 1. Шынайы кеңес, игі өсиет. 2. Ақ пейілділік, 

мейірбандылық.

Наср (наср). ар. 1. Көмек. 2. Жеңіс.

Наурыз (ноуруз). ир. Жаңа күн. Бұл күн жаңа жылдың бірінші күні, 

жаңа күн деген үғымды білдіреді.

Наху >-5 (наху). ар. Грамматика. Араб тіліндегі синтаксис бөлімін 

қарастыратын тіл білімінің саласы.

Нашр дАі (нашр). ар. 1. Тарату. 2. Жария ету, басу, жариялау.

Нафис (нафис). ар. Құнды, қымбат бағалы.

Нәбәуи (нәбәуи). ар. Пайғамбарлық.

Нәби ^  (нәби). ар. Пайғамбар.

Нәзиһа «> (назиһа). ар. Мейірімді, таза, ары таза.

Нәзіл сіді-і (нэзил). ар. 1. Шығыс, түскен. Үйді жалға алушы, тұрғын. 

Тілімздегі қолданысы мағынасы түсу, жогарыдан төмен түсу мағынасына 

келеді.

Нәпақа ^  (нэфақа). ар. Шығын, ысырап, шыгысы. 2. Алимент. 

Тіліміздегі қолданыстағы мағынасы -  адамның өмір сүруі үшін жейтін, киетін 

жэне тұратын үй сияқты қажетті бұйымдар мен дүние мүліктері.

Нәпсі (нэфс). ар. I. 1. Жан. 2. Қан. 3. Адам. 4. гр. Жоқ. 5. Тэбет, 

құмарлық, құлқын. II. 1. Өзі (өзге, ету). 2. Сол. (сілтеу есім). ар. зат. Тэбет, 

кұлқыны, құмарлық.

Нәпіл (нэфил). ар. 1. Қосымша жасалған. 2. діни. Қосымша ғибадат. 

Шариғат бойынша парыз жэне уэжіп болмаған қосымша ғибадаттар.

Нәсіл (нэсл). ар. Үрпақ, бала, өскелең ұрпақ.

Нәсіп (насиб). ар. 1. Үлес, сыбаға, бөлік. 2. Тағдыр, хал, сэт.

Неке (никах) зат. Неке зат. Жаңа үйленген адамдардың ерлі-зайыпты 

болғандығын ресми түрде заңдандыру ісі. Ерлі-зайыптылардың үйленгендігі 

жайлы келісім шарт.
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Несие (нәсиә) зат. Несие, қарыз, борыш. зат. Кейінірек қайтару 

келісімімен ауысатын ақшалай-заттай алыс-беріс, борыш, қарыз.

Несібе (нэсиб). зат. 1. Үлес, табыс. 2. Тағдыр, несібе. зат. Сыбаға,

ризық, несібе, үлес.

Несін 1 (нэсиб). ар. зат. сөйл. Несібе.

Ниет (нийэт) зат. Ықылас, бейіл, мақсат, ниет. зат. Бір нэрсеге бейіл, 

ықылас білдіруде алдын-ала қалыптасатын мақсатты ой, ынта, тілек.

Низам (Л-Кі (низам). ар. 1. Тэртіп, жүйе. 2. Қүрылым, қүрылыс. 

3. Регламент. 4. Жарғы. 5. Дисциплина.

Нисбат (нисбат). ар. 1. Қатынас, байланыс. 2. Жағдай, үйлесімдік. 

3. Шама, мөлшер, сан.

Нифас (нифас). ар. Туу; туғаннан кейінгі тазалық.

Нузул <-ЬД (нузул). ар. 1. Үйлестік, шығыс, саты. 2. Түсу, төмендеу. 

Ниһаят (ниһаят). ар. 1. Соңы. 2. Шек.

Нүқуд (нуқуд). ар. 1. Ақша, монета. 2. Валюта. Бүгінде ақша, алтын 

жэне күміс ақшалар мен ақша халіндегі түрлі түсті қағаздар.

Нүр ЗУ (нур) зат. Сэуле, жарық. зат. Сэуле, жарық, шұғыла.

Нүтқ (іЫ (нутқ). ар. 1. Сөз, сөз сөйлеу. 2. Артикуляция.

Нүсқа (нусха). ар. зат. 1. Көшірме. 2. Нұсқа. 3. Рецепт. зат.

1. Белгілі бір заттың ең алғашқы түп негізі. 2. Жоба. 3. Үлгі, өнеге.

Нүкте СБ£і (нуқта). ар. 1. Нүкте, пункт. 2. Күзет.

О

Омар (умэр). ар. Кісі есімі. Ислам тарихында екінші халифа -  Омар 

ибн Хаттаб. Омар халифа басқарған он жыл ішінде (634-644 жж.) ислам 

Арабстаннан тысқары жерлерде де кеңірек таралды. Оның түсында мүсылман 

мемлекеттері қалыптасып, олардың экімшілік-қүқықтық негізде орныгып,
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алым-салық жүйелері құрылды. Сондықтан Омар ел басқару саясатында үлкен 

өзгерістер мен жаңалықгар енгізген.

Опа (уэфа). ар. зат. 1. Тұрақ, баян, байлау. 2. Төлем. 3. Толық. зат. 

Қыз-келіншектер бетіне жағатын, майда ақ ұнтақ.

Ораза Одд (руза). ир. зат. Ораза. Ай календары бойынша, тоғызыншы ай 

есебіне тура келетін, ораза ұсталатын рамазан айы. Исламның бес шартының 

бірі.

Ө

Өмір ус. (умр). ар. зат. 1. Тіршілік-тұрмыс. 2. Жас өлшемі. зат. 

Материяның қозғалу, даму, өсу көріністерінің жалпы жиынтығы, тіршілік. 

Жасау, өмір сүру, туылғаннан өлгенге дейінгі мезгіл.

Өнср>* (Һунэр). ар. Өнер, шебер. зат. Бір істі ұқсатып жасаушылық, 

шеберлік.

Өсиет (уэсииэт). ар. зат. 1. Ақыл, кеңес, өсиет. 2. Еркіндік, өкім. 

зат. Өзінен кейінгілерге айтылатын ақыл, кеңес, ғибрат, үлгі, өнеге.

П

Пайда (фаида). ар. зат. Пайда. Пайда, тиімділік, артықшылық. 

Пайғамбар (пәйғәмбар). ир. зат. 1. Пайғамбар. 2. Елші. Діни ұғым

бойынша Алланың дінін уағызын қауымға таратушы, елші, әулиелердің ең 

үлкені.

Пақыр (фахр). ар. Е Кедей, жоқшылық. 2. Пақыр, жағдайы жоқ. 

Е Кедей, пақыр. 2. Кедейлік, мүмкіншілігі жоқ, жағдайы төмен, жоқшылық.

Парасат СД (фарасат). Сезгіш, сезімтал, епшіл, еркін ойлау. ар. I. Сезімі 

жоғары, түсіне білетін адам. 2. Сезімтал, ойшыл, сезгіш.

50



ш я ш я шш ш ш ш ш ш ш ат іш яш ш

Т е р  м и н  о л о г и я  п ы қ  2012
№2 Хабаршы

Парыз ьАА (фарз) зат. 1. Міндет, парыз. 2. Талап. ар. зат. Адам бойына 

тэн азаматтық борыш, қастерлі міндет.

Парық іідэ (фэрқ). зат. 1. Бөлім. 2. Айырма, айырмашылық. 3. ¥сақ теңге. 

4. Шах, сапа. 5. Қалдық. ар. зат. Бір нәрсенің екінші нәрседен айырмасы 

айырмашылық, ерекшелік.

Пәлен (фулэн). ес. Белгісіз біреуді көрсететін есімдік. ес.

Белгісіздікті, тұспалдап айтуды білдіретін сөз.

Пәни (фани). ар. зат. Фэни.

Пәрман іМда (фэрман). 1. Жарлық. 2. Бұйрық. ир. зат. Қарқынды екгіін, 

күш, қайрат-жігер, тегеурінді қуат.

Пәтуа (фэтуа) зат. Шариғат маманы шыгарган (муфти) шешім, үкім. 

ар. зат. 1. Белгілі бір іс жөнінде бітім, келісім, уәде, нәтижелі тоқтам, шешім.

2. Береке, тиянақ.

Пенде (бэндэ). 1. Құл, тэуелді; Алланың құлы. 2. Құл ир. зат. 1. Тірі 

жан, адам, адамзат. 2. Өз басында ерік, ықтияры жоқ, біреуге тәуелді, кіріптар, 

мүсәпір адам; кұдайдың құлы.

Перзент ^ (фэрзэнд). ир. зат. ¥л, ұрпақ, нэресте. ¥л, бала, ұрпақ.

Періште (фэриштэ). ир. зат. Періште. Мифология мен діни ұғымдар 

бойынша құдайдың эмірін жеткізіп тұратын, табиғаттан тыс мифтік 

көмекшілер.

Пірду (пир). ар. зат. Шейх, діни басшы, жетекші. Шариғи ұғымы -  

қолдап, қорғаушы рух, сыйынушы, табынушы аруақ.

Сопылық ілімде пір -  тасауф жолындағы жетекші, жол көрсетуші шейх, 

муршид.

Р

Раб ‘т*з  (раб). ар. зат. Жаратушы, мэлік, барлық жаратылғанның иесі. 

Құран Кэрімнің Әнғам сүресінің 164-аятында: «Ол әр нәрсенің Раббы 

бола тұра Алладан басқа раб іздейін бе?... деп келеді.
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Раббы ч-о (раб). ар. зат. 1. Құдай. 2. Мырза. 3. Қожайын, ие. ар. зат.діни. 

Жасаған ие, жаратушы.

Раббани (раббани). ар. Құдайлық-раббылық, эділ-тура, қудайшыл- 

діни. Тілімізде Ллла тагаладан келген; ілім, амал, ыцлас мағыналарында 

қолданылады.

Рабыта -Мд (рабита). ар. 1. Байланыс, қосылу. 2. Байланыс. Тілімізде 

кеңірек қолданыстағы мағынасы -  жүректерін ғүламалардың жүректерімен 

байланыстырып, олардан пайыз-береке алу. Бұл сопылық ілімдегі шэкірттің 

үстазымен арасындағы рухани байланысы.

Раззақ (ІОд (рэззақ). ар. Өмір сүру үшін қажетті заттарды беруші. Алла 

тағаланың эпитеті -  Алла тағаланың көркем есімдерінің бірі.

Рақым (рахим). ар. зат. Қайырымдылық, рақымдылық. Тіліміздегі 

адамгершілік қайырым, мейірім, шапағат мағынасында.

Ракат (ракағат). ар. 1. Тізе бүгіп еңкею. 2. Бас ию. ар. Тізе бүгіп 

еңкею, бас ию. Шариғат үкімі бойынша намаз уақытында орындалатын 

амал.

Рамазан (рамазан). ар. Ораза айы. Мұсылмандық жылнама

бойынша тоғызыншы ай.

Расул <-Ь"Д) (расул). ар. Елші, діни апостол, пайғамбар.

Раушан а Ь д  (раушан). ар. Жарық, сәуле, көрік.

Рахман (рахман). ар. Қайырымды, мейірімді. Алла тағаланың эпи-

теті -  Алла тағаланың көркем есімдерінің бірі. Дүниедегі барлық жаратылған 

ризықтарды берген, барлық мақлұқаттар жайында қайыр жэне рахметін жау- 

дырған, мақпұқаттардың барлығына сансыз нығметтер берген мағынасында.

Рашид ^ О  (рашид). ар. 1. Саналы. 2. Есті, ақылды. 3. Ересек, есейген, 

кәмелетке толған. Бір сөзбен айтқанда, ақылы мен дүниесін орын-орнына 

қолдана білетін адам.

Алла тағаланың эпитеті -  Алла тағаланың көркем есімдерінің бірі.
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Режеп ч-чо (рэджеб). ар. Арабша қамари жетінші айдың атауы, яғни 

һижри жыл санаудың жетінші айы.

Тілдік қолданыстағы мағынасы -  құрметті, қадірлі, қүрметке лайық. Осы 

ұғымда Режеп, Ережеп т.с.с. кісі есімдерін атауда пайдаланылады.

Риба (риба). ар. 1. Парақорлық. 2. Өсімқорлық.

Ислам діні рибаға (пайыздық өсімге) қатаң тыйым салған. Бұл жөнінде 

Құран Кэрімде бірнеше рет айтылған. «Алла өсімді жояды да сауданы 

арттырады» (Бақара 2/276).

Рижа (рижа). ар. 1. Үміт ету, күту. 2. Өтініш айту, Алла тағаланың 

рахметінен үміттену.

Риза (риза). ар. Қанағат, келісім, көңіл-күй сезімі. үст. Адамның 

көңіл-күйінің қанағаттанғандығын, ұнатқандығын білдіретін сүйсіну белгісі, 

разы.

Ризық (ризқ). ар. 1. Өмір сүру қажеттілігі. 2. Еңбекақы, жалақы. Бүл 

сөздің терминдік мағынасы -  Алла тағаланың жан иелеріне жеп-ішу, пайдала- 

ну үшін берген нығметі, қызметі.

Адам қолынан келгенше еңбек етіп, ризық табу үшін Алла тарапынан қой- 

ылған барлық заңдар мен себептерді орындайды. Алланың нэсіп еткен азды- 

көпті тағдырында жазылған ризықтарын алады.

Рисала (рисэлэ). ар. 1. Миссия, бейімділік. 2. Жолдау, хат.

3. Трактат, зерттеу; баяндама. 4. Үндеу, мәлімет, хабарлама.

Риуаят “ЬОд (риуаят). ар. 1. Әңгіме, повесть; роман. 2. Пьеса. Тіліміздегі 

терминдік мағынасы айтылған хабар, айту, білдіру, жеткізу мағыналарында 

да қолданылады.

Рифадә 'іАад (рифәдә). ар. Исламнан бұрынғы дэуірде меккеліктердің 

кедей қажыларға ақша, азық-түлік, т.б. таратуы.

Рия оЬд (рия). Көзбояу, екіжүзді. ар. Көзбояушылық (лицемерие), 

екіжүзділік.
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Рукуғ (руку‘). ар. Тізе бүгіп еңкею. ар. Тізе бүгіп еңкею. Араб тілінде

(рака) белуарга дейін еңкею, тізеге дейін бас ию мағыналарындагы 

етістіктің масдары, яғни есімі.

Рух (РУХ)- аР- зат- Рух- 2. Жан. 3. Елес. 4. Өмір. зат. Рухани күш, 

қуат, батылдық.

Руханият (руханият). ар. Рухани, рухтанган. Қайтыс болған

кісінің рух халінде болуы.

Рүқсат (рухсэт). ар. зат. 1. Ризалық, келісім. 2. Рүқсат қағазы,

лицензия. зат. Басқа біреудің тарапынан екінші кісіге берілетін ризалық, 

келісім.

С

Сабия (сабиия). ар. Жас, жас бала, жеткіншек, бозбала.

Сабыр (сабр) ар. зат. 1. Шыдам, төзім. 2. Күту.

Сағат (са‘ат). ар. Сағат.

Садақа (садэқэ). ар. зат. Қайырымдылық, садақа. Кембағал, тұрмы- 

сы нашар адамдарға ақшалай я заттай берілетін қайыр, қүдайы.

Садақат (садақат). ар. Достық. Бір кісіге Алла тағала үшін жүрекпен 

байлану, жүрекпен жэне шынайы достық.

Садық (садиқ). ар. 1. Шыншыл, адал. 2. Күпггі, білімді. Сөзі дүрыс, 

сөзінде тұратын, өтірік сөйлемейтін.

Саид (саид). ар. 1. Үстемдік етуші, билеуші. 2. Көп нәрсені игерген, 

басым жағын білуші. Саид сөзі сейіт үлгісінде де қолданылады. Терминдік 

мағынасы -  Алла тағаланың өзінен разы болған кісі.

Бүл сөз пайғамбар (с.а.у.) үрпақтарына байланысты да кеңірек 

қолданылады, яғни пайғамбарымыз (с.а.у.) әулетінен тараған ұрпақтар саид 

эулеті деп аталады. Ол мүсылман әлемінде Мүхаммед (с.а.у.) немересі
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Хусайын мен оның ұрпақтарының құрметті лақап аты. Олар мұсылмандар 

арасында үлкен құрметке ие болған жандар.

Салауат (салуат). ар. зат. 1. Намаз. 2. Шүкіршілік ету, қанағат ету; 

дұға тілеу, дұға ету.

Салаф <— (сәлаф). ар. Ата-баба; ізбасарлар, негізін салушылар, 

құрушылар. Бұл сөздің терминдік мағынасы -  Пайғамбарымыздың (с.а.у.) 

достары, алғашқы сахабалар, Табиин, таба-табииндерге берілген ат. Осы 

сөзден туындаған салафи сөзінің мағынасы -  салихтің жолында жүруді 

ұстанып, олардың жолында амал еткен кісілер.

Салих (салих). ар. I. 1. Жақсы, ізгі; түзу. 2. Жарамды. II. 1. Пайда; 

мүдде, қызық. 2. Қайырымды іс; игілік.

Кісіге байланысты қолданылатын мағынасы -  дұрыс, жақсы, түрлі 

жамандықтардан арылған адам. Амалдары мен іс-әрекеттері Алла жолында 

жасалған сенімді адам.

Салит А1—=■ (салят). ар. 1. Намаз оқу. 2. Жалбарыну; жарылқау, тілеу.

Самад (сәмад). ар. 1. Өзгермейтін, түрақты, шын берілген; мэңгі. 

2. Қомақты, тұтас. Тілдік қолданысы -  мұңсыз, ешкімге мұқтаж емес.

Самұрық £длн-1 (симурғ). ар. Самұрық (ертегі кұсы). Мифологиялық ұғым 

бойынша бүркіт атауларының ең үлкені, зоры.

Сапар (сәфар). ар. 1. Жол. 2. Саяхат. Бет алып шыққан алыс жол.

Сарп (сарф). ар. 1. ¥сақтау. 2. Жұмсау, қаржы жұмсау. 3. Босату.

4. грам. Жіктеу.

Терминдік мағынасы -  бар өмірін белгілі бір іске арнап, сарқа жұмсау, 

кұрбан ету; уақытты жіберу, уақытты кетіру.

Сарф і- і (сарф). ар. грам. Сарф қазақ тіліндегі морфология саласына 

сәйкес.

Саф (саф). ар. 1. Қатар; сап. 2. Дәреже, класс. 3. Курс, бағам. 4. Кезек.

Сафиуллаһ 44 (сафиулла). ар. Адам алейхиссаламға берілген бір 

есім.

55



2 0 1 2  Те р м и н о л о г и я л ы қ

Х а б а р ш ы  № 2

Сахаба (сәхабә). ар. Пайғамбарымыз Мұхаммсдтің (с.а.у.) серіктері,

достары. Қолданыстағы ұғынылатын мағына -  Мұхаммед пайғамбардың 

(с.а.у.) достары, үзеңгілестері, ислам дінін таратқан кезіндегі сыбайлас 

серіктері. Пайғамбарымызды (с.а.у.) бір рет көрген, бір рет сөйлескен, соған 

иман еткен біршама момындарға берілген есім.

Сахих (сахих). ар. 1. Сау, дені сау; дұрыс. 2. Шын, адал; сенімді;

заңды. 3. Толық, бүтін, тұтас. Терминдік мағынасы -  дұрыс.

Сәжде (сэжэдэ). ар. Бас ию, сыйыну, құлшылық. Намаз оқып, құдайға 

құлшылық қылғанда жерге жаятын ақ мата, жайнамаз.

Сәкинә (сэкинэ). ар. Тыныштық, жан тыныштығы. Мұсылмандар 

қиыншылыққа душар болған сәттерде Алла жарылқап жүректеріне құйылатын 

сезім. Көңіліне мұндай күй құйылған мұсылман қас дұшпанның арасында 

жүрсе де, қорыққан, абыржыған көңілі бірден пышақ кескендей тыйылып, 

жүрегі әлдебір рақат сезімге бөленеді.

Сәлде Ц* (сэллэ). ир. Қабыршық, қабық. (жер бетіндегі). зат. Қожа- 

молдалар бастарына орайтын ақ мата, шалма.

Сәлем (сэлэм). ар. зат. Шын көңілден білдірген ниет, тілек, есен- 

саулық жайлы достық лебіз.

Сәмут (сэмуд). ар. Бір елдің аты. Құран Кэрімде өз заңсыздықтары 

үшін Алла тағала тарапынан жойылып кеткен сәмут қаумы. Сэмут қауымы 

Араб түбегіндегі көне халықтардың бірі.

Сәттар (сэттар). ар. 1. Жасырушы. 2. Кешіруші. Алланың көркем 

есімдерінің бірі.

Сәху (сәху). ар. Таза, айқын, анық; мөлдір, тұнық.

Сиар (сияр). ар. Араб тіліндегі сира (мағ. 1. Өмірбаян. 2. Өмір 

сүру үлгісі. 3. Қоғамдық пікір. 4. Тарих, әңгіме.) сөзінің көпше түрі. 

Терминдік мағынасы -  хазіреті Мұхаммедтің (с.а.у.) өмір тарихы.

Сидқ (і^-а (сидқ). ар. Шыншылдық, адалдық, эділдік. «Туралық» деген 

мағынадағы бұл сөз барлық пайғамбарлар тэн қасиет. Олар сөйлеген эрбір
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сөздері мен істеген эрбір істерінде туралықты ту етеді. Болған жайды бұр- 

малап айтпайды, жалған сөйлемейді. Раббысының баянын жеткізетін пайғам- 

бардың жалған сөйлеп, халық алдындағы сенімділіктерін аяққа таптауы, өз 

міндеттеріне ақау келтіруі мүмкін емес.

Сиқайә (сиқаия). ар. 1. Суарғыш. 2. Жер суару; суарушы, су сепкіш. 

Терминдік мағынасы -  Меккедегі қажыларды сумен қамтамасыз ететін 

күрметті қызмет. тар. Исламнан бұрынғы дэуірде меккеліктердің қажыларға 

су таратуы.

Силсила (силсилә). ар. 1. Тізбек; тізілген сап. 2. Қатар; серия.

Терминдік мағынасы -  бір нэрсенің бір-бірімен байланысып, жалғасып 

жатқандығы ұғымында. Осы атпен араб оқулықтарының аталуы да кездесіп 

қалады.

Сопылық ілімде адамның Алланың нұрына, дидарына ұмтылысын 

білдіреді. Бұл да сол шейхтардың жолын жалғастырушы, яғни сол жолды 

дәріптеп, ұстанушы деген мағынада. Атап айтқан, Иасауи силсиласы.

Сират (сират). ар. зат. Діни ұғым бойынша, күнәлілер мен

күнәсіздерді ажырататын, қиямет-қайымның қыл көпірі.

Сопы (суфи). ар. Сопылық. Терминдік мағынасы -  дін жолына

түскен құдайшыл адам. Жүрегінде Алладан басқаға орын табылмайтын кісі.

Сунна ЯІи. (суннэ). ар. 1. Әдет-ғұрып; іс-тэжірибе. 2. Беру, тарту, тапсыру. 

3. Заң.

Терминдік мағынасы -  Мұхаммед (с.а.у.) пайғамбардың ісі мен 

айтқандары, қоғамдық өмір ережелерінің, Құран түсіндірмелерінің, діни 

табынулар мен құқықтарының қайнар көзі.

Суннизм (сунния). ар. Суннизм. Суннизм исламның бір тармағы. Бұл 

жолды ұстанушылар өздерін эхли сунна деп санайды. Олар төрт халифты 

заңды деп танып, топтастырылған хадистерді шын деп біледі. Төрт мазһабтың 

біріндегі түсінікті қабылдап, ережелерін мойындайды. Әлемдегі мұсылман 

қауымының басым бөлігі суниттер.
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Сукун (сукун). ар. грам. Сукун -  араб жазуында дауыссыз дыбыс 

үстіне қойылатын таңба.

Суфизм (суфииун). ар. Суфизм.

Бұл сөз суфи -  сопы, сопылық термині ретінде қабылданады. Сопылар 

исламның алғашқы кезеңдерінде пайда болған аскеттерден бастау алады. Сол 

себепті олардың ұстанымдары аскетизммен байланысты. Сопылардың 

көзқарастары зікір салу арқылы жаратушыны тану. Кейде бұл сөздің 

мағынасы суф - жүн сөзінен шығуы мүмкін деген пікірлер бар. Ол

аскеттердің киім кию үлгісіне орай айтылған. Өйткені олардың киімдері 

қойдың жүнінен жасалған.

Суффә (суффэ). ар. 1. Тасты дөң, тасты орындық. 2. Сөре; кенер 

(карниз). 3. Бастырма, пана.

Бұл сөздің терминдік мағынасы -  Пайғамбарымыздың (с.а.у.) мешітімен 

қатар орналасқан үйде өмір сүріп, көбінесе Оның жанында болып, келген уа- 

хиларды жазып, Құран, хадис үйренетін арнайы адамдар.

Сұбхан (субхан). ар. Асыра дәріптеу, мадақтау.

Сұлтан (султан). ар. Сұлтан; патша; басқарушы. Шығыс елдеріндегі 

жергілікті билеушілердің лауазымы.

Сұхбат (сұхбат). ар. 1. Бірге болу. 2. Қарым-қатынас, достық.

3. Жолдас. Тілдік қолданыстағы мағынасы -  бірге болу, әңгімелесу, сөйлесу, 

сырласу, достық қарым-қатынаста болу; терминдік мағынасы -  діни, рухани 

тақырыпта эңгіме өткізу.

Сүннет “А-. (суннэ). ар. 1. Әдег. 2. Мұра. 3. Заң. Тілдік қолданыста 

мұсылман болудың белгісі ретінде 5-9 жастағы ер балаға жасалатын діни 

ғұрып, дәстүр ретінде қолданылады. Терминдік мағынасы -  Пайғамбарымыз 

Мұхаммед (с.а.у.) айтқан өсиеттері мен жасаған амал-әрекеттері орындау.

С ү р е (сура). ар. Сүре. Қасиетті Құран Кэрімнің сүресі.

Сыддық (_эҚ2=. (сиддиқ). ар. Шыншыл, адал, әділ. Қашанда шындықты 

айтушы. Алланың көркем есімдерінің бірі.
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Сыққат (сиққат). ар. 1. Денсаулық, тазалық.

Сыр >а (сирр). ар. Құпия, жасырын ой. Әркімнің өзіне тэн, басқа адамға 

белгісіз құпия ойы, жасырын пікірі.

Т

Таба (таба). ар. Мінез, мінез көрсету.

Табиғат ‘ЦДз (тэби ат). ар. 1. Табиғат. 2. Жаратылыс, тіршілік, сапа. зат. 

Дүниедегі барлық тірі жэне өлі жаратылыс, тіршілік атаулы.

Таблиғ (уің (тәблиғ). ар. Хабардар ету, хабарлау, білдіру, байланыстыру.

Таблиғ сөзінің терминдік мағынасы -  жеткізу. Барлық пайғамбарлар 

Алладан алған уахиді еш өзгертіп-бұрмаламастан қаз-қалпында жеткізуге мін- 

детті. Алладан алған эмір мен заңдарды адамдарға дәлме-дәл қалтқысыз 

жеткізу. Бұл жайлы Құран Кэрімде былай айтылады:
__ АЗІІу -) І̂ ̂  (_)а ііі2і ()>і І2і ( ) I)

«Ей, Расулым! Саған түсірілгенді адамдарға жеткіз. Егер мүны орын- 

дамасаң, елшілігіңді (пайғамбарлық миссияңды) жеткізбеген боласың»

(Маида 5/67).

Тағам (тағам) ар. зат. Ішім-жем, тағам, дэм, ас.

Тақуа (тэқуа). ар. сын. Діншіл, діндар.

Тақуа -  шариғат жэне жаратылыс заңын Алла үшін бұлжытпай орындап, 

оның ұлылығын мойындаған, соған амал еткен момын мұсылман.

Талақ (талақ). ар. Некені бұзу. Неке бұзылды, әйелін тастады деген 

мағынадағы сөз.

Талақ сөзі негізінен араб тілінде неке бұзу, яғни шариғат бойынша ер кісі 

мен әйел кісінің арасындағы некені бұзу. Егер ер кісі шариғи үкім бойынша, 

үш рет «талақ» деген болса, онда ол басқа біреуге некеленуге кұқылы.

Бұл жайлы Құран Кэрімде былай келеді:
ІэІАі Д VIIҚіУі (УА_̂ Дйі іАл I ̂  'Ли (ұі (Аі V ̂  (̂ БлДи ^ІПиДэ ,_)ЬАііІ

ЬІЭ ДІІ І̂У: Аи СйЛиІІ ІАіЭ I ЬІІ Д]| і I V! (̂ ІЭ Д]І I хдҚі V!
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«Талақ екі рет. Сонда не туралықпен үстау немесе жақсылықпен 

ажырасу керек. Қайталай беру дүрыс емес. Оларға бергендеріңнің еш 

нәрсе алуларың халал емес. Бірақ екеуі де Алланың шегін орындай 

алмаудан (бірге жасай алмаудан) қорықса және сендерде екеуіңде 

Алланың шегін орындай алмауынан қауіп қылсаңдар, ол уақытта 

әйелдің еріне бодау беруінде екеуіне де күнә жоқ» (Бақара сүресі 1/229).

Тамам (тэмам). ар. 1. Толық, барлық. 2. Аяқталған, соңы. 1. ес. 

Барлық, күллі, дүйім. 2. Бітірді, аяқтады, түгесті.

Тасарруф >—ьі>*-=»з (тасарруф). ар. 1. Өкім. 2. Өзіндік қимыл, іс-шара. 

3. Мінез-құлық. 4. Дара билік; заңбұзушылық. Терминдік мағынасы -  

басқарма шығыны, қаржылық шығын.

Тасаууф (тасаууф). ар. Сопылық ілім. Мінез-қүлық, әдеп жэне

жүрек ілімі.

Тасбих (тасбих). ар. 1. Дәріптеу, мадақтау; асыра дәріптеу. Осы 

мақсатта сүбханалла, алхамдулила, алаһу акбар зікірін айту.

Тасдиқ сЗ̂ 1̂  (тасдиқ). ар. 1. Сенім. 2. Растау, куэландыру. 3. Бекіту.

Тасқиқ £4 =—=̂ (тасхих). ар. Түзету, дүрыстау.

Таурат (тэурат). ар. Библия. Мүса пайғамбарға түскен кітап.

Таурат иврит тілінде «заң, ереже-қағида, шариғат» деген мағыналарды біл- 

діреді. Қүранда: «Ішінде адамдарға тура жол және нүрды қамтыған Тау- 

ратты біз жібердік» -  делінеді (Мәида 5/44).

Таураттың қазіргі танда танымал үш түрлі нұсқасы бар. Бұл үш нұсқада 

айтылған көптеген ереже-қағида, хабарлардың бір-бірімен сәйкес келмеуі -  

Таураттың адамдар тарапынан қатгы өзгертілгендігін білдірсе керек.

Тахқих і З ^  (тахқиқи). ар. 1. Орындау, жүзеге асыру. 2. Тексеру. 

3. Зерттеу, үйрену. 4. Анықтау, белгілеу; анық, айқын.

Терминдік мағынасы -  шариғаттың шынайы шындығымен амал ету.

Тәж (тэж). ар. Тэж.
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Тәкәппар (такаббар). Өр көкірек, өзін жоғары санау. сын. Өр көкірек, 

менмен, паң.

Тәкбір (тэкбир). 1. Өсу, кеңею, күшею. 2. Мадақтау. 3. «Аллаһу 

акбар» деп айту.

Тәржіма (тэржімэ). ар. 1. Аударма (бір тілден екінші тілге). 2. Түсінік 

беру, түсіндіру. Бір сөзді бір тілден екінші тілге аудару, тэржіма жасау.

Тәрк (тэрк). ар. Тастау, лақтыру, бас тарту. Бұл дүниенің қызыгынан 

безгендік; тақуа, сопы болгандық.

Тәслім ^А і̂ (тәслим). ар. 1. Амандық. 2. Берілу. 3. Тапсыру. 4. Тэн алу.

5. Тану, жіберу. Терминдік мағынасы -  өлер шақ, көз жүмар кез, тәсілім ету; 

өлді, жаны шықты, қаза болды. ауыс. Өзін басқаның ерік жігерінен бас тарту, 

оның эміріне бойсынбау, бойын алыстату, сақтану.

Тәубе -Чіі (тәубе). ар. 1. Тэубе ету. 2. Түзелу, жөнге келу. Терминдік 

мағынасы -  тәубеге келу, шүкіршілік ету, яғни тағдырға ризалық, шүкіршілік. 

Өкініш, оралу, қайту мағыналарына да келеді.

Тәуекел (Ая (тэуэккэл) ар. 1. Сенімдікті алу. 2. Бір іске батыл кірісу. зат. 

Бір іске жалтақтамай батыл кіріскендік, белді бекем буынғандық.

Тэуекел сөзінің мағынасы -  сенім арту. Ал терминдік мағынасы -  белгілі 

бір мақсатқа жету, нәтижеге жету үшін өзгеге сенім арту, яғни заттық жэне 

рухани амалдарды орындап, бір Аллаға тапсыру.

Алла Тағала Құранда: «...Шешіміңді қабылдағаннан кейін Аллаға тәуе- 

кел ет. Еш күмәнсіз Алла Тағала тәуекел еткендерді жақсы кореді», -  деп 

мүминдердің басқа біреуге емес, тек Өзіне сенім артып, бас июлерін бұйыра- 

ды. Керекті барлық себептерді орындап, тэуекел етіп, тағдырына риза болған 

жан -  барлық уайым-қайғыдан қүтылған жан (Әли Имран 3/159).

Тәшәһһуд 4-^ (тэшэһһуд). ар. Куэлік беру.

Намазда екінші ракағатта куэлік беру үшін отыру жэне соңгы ракағатта 

оқылатын 4іІ .ү4І 3 ііі VI V с) (әшнәдуән лә иләнә иллалла уа

әшнәдуән Мухаммадан расулалла) дұға.
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Тәшдит (тэшдид). ар. грам. Араб жазуында дауыссыз дыбыстардың 

үстіне қойылатын таңба.

Тоба Ь (туба). ар. Береке, игілік, рақат, зейнет. од. 1. Бір нәрсеге 

шүкіршілік ету, қанағат тұту негізінде айтылатын ишарат сөз. 2. Бір нәрсеге 

таңдану, таңырқау кезінде айтылатын ишарат сөз. ауыс. Жан қинайтын азап, 

қиянат.

Тозақ (дузэһ). ар. зат. Тозақ; таршылық, қиыншылық. ауыс. Азап, 

қиыншылық.

Тур (тур). ар. Тур тауы.

У

Уа (уау). Араб эліппесінің жиырма жетінші эріп таңбасы. Сөздік 

қолданыстагы мағынасы -  және, тагы, сондай-ац магыналарындағы көмекші 

сөз.

Уақфа <— (уақфа). ар. 1. Тұру. 2. Аялдау. 3. Кідіру. Шариғи мағынасы -  

қажылықта Арафат жэне Муздалифа тауларында белгілі бір уақытта тұру. 

Арафат уақфасы -  парыз, Муздалифа уақфасы -  уэжіп.

Уақып <-ЙІд (уақф). ар. 1. Тұрушы. Білуші. 3. Қалдырушы. Негізгі 

қолданыстағы мағынасы -  қайырымдылық цор.

Уали (Аз (уәли). ар. I. Жақын, туыс. II. 1. Қорғаушы, қамқоршы. 2. Меншік 

иесі, иеленуші. 3. Киелі, жарамсақ. Алла тағаланың көркем есімдерінің бірі.

Уахи (уахи). ар. Сендіру, хабар беру, жіберу, ашу.

Уахи Алланың Жәбірейіл періште арқылы пайғамбарларға жіберген 

хабары.

Уәде (у‘эдэ). ар. 1. Уэде. 2. Мерзім. Сөз беру. зат. Берілген сөз, уағда.

Уәжіп ч-“-1д (уэжиб). ар. 1. Қажетті, міндетті. 2. Міндет, борыш, тапсырма.

Уэжіп -  парыз сияқты нақты болмағанымен орындалуы әмір етілген 

ғибадат. Уэжіп амалдарын орындаған кісі үлкен сауапқа кенеледі, ал
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орындамағандар мүмкіндігі бола түра қалдырып кеткендер ақыретте 

жауапқа тартылады.

Уәзір (уәзир). ар. Министр, уэзір.

Патшаның, ханның көмекшісі, ақылшысы, белгілі бір саланы басқаратын 

экім.

Уәкіл (уэкил). ар. 1. Сенімді, уэкілеттілігі бар. 2. Көмекші орынбасар.

Уэкіл басқарушы, Алланың көркем есімдерінің бірі.

Уәлі (уэли). ар. Басқарушы, үкімет уэкілі. сын. Айтқаны келетін 

қасиетті, дуалы (ауыз).

Уәсуәсә (уэсуэсэ). ар. I. Шайтанның эпитеті. II. 1. Арбау.

2. Аздырушы, есуастық. 3. Меланхолия. 4. Қауіптену, дабыл.

Адамның кеудесіне үялаған шайтанның, есіне қай-қайдағыны салып, 

қиялын елітіп, жүректі азғыруы. Уасуәса -  шайтанның адамға, әсіресе иманды 

кісіге қарсы қолданатын соңғы шарасы, соңғы қаруы, соңғы үміті. Шайтанның 

адамды тура жолдан тайдырарлық бүкіл айласы таусылса, оның көңіліне 

уасуәсә салады. Бір жағынан алып қарағанда, уасуәсә -  «маған дос болмадың, 

ендеше өз обалың өзіңе» дегендей, шайтанның иманды кісіні іштей тұралатуға 

тырысуы.

Уилаят '^Уз (уилаят). ар. 1. Басқару. 2. Облыс, штат. Әулиелік, уәлилік, 

Алла тағалаға жақын болу.

Уләма (‘улама). ар. 1. Ғалым. 2. Мұсылман күқығын жақсы білетін 

ғалым.

Улэма араб тіліндегі ғалым сөзінің көптік формасы, яғни ғалымдар, білім 

иелері, біліммен сусындаған, Қүран Кэрім жэне көптеген хадистердің 

мағыналарын ашып, түсіндіре алатын, өзге де ғылымдарды меңгерген маман.

Умра 5 (‘умра). ар. Кіші қажылық.

Умра -  қажылықтан басқа уақытта Мекке мен Мәдинадағы қасиетті 

жерлерді зиярат ету.
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Ү

К
 ' ^ щ т т ж

Үжрет (ужрэт). ар. Бір іс, қызмет, бір заттан пайдалану, бір сатылған 

заттан алынған ақша.

Үжуд (ужуд). ар. 1. Бар болу, жасау. 2. Өмір сүру.

Үкім ^  (хукм). I. Билік. 2. Басқару. 3. Тэртіп. 4. Шешім, кейм, жарлық. 

зат. Кесім, жарлық, билік.

Үмми кітап оқымаған, жазу жазбаған, еш сабақ алмаған кісі.

Үммет жамағат, көпшілік.

Үміт (умид). ир. Сенім, үміт, дәме. зат. Белгілі бір істің ойдың жүзеге 

асуына білдірілген сенім, дәме.

Ф

Фазл артық, артықшылық.

Файз (фаиз). ар. 1. Белгіленген мөлшерден асып-тасу, артық.

2. Толық.

Бұл сөз сопылық ілімде адамның туа біткен жақсы мінездері мен көркем 

қасиеттерінің кемелдік дәрежеге жетуі.

Факих (факих). ар. 1. Көңілді, қуанышты. 2. Қызық.

Фақыр > 4  (фахр). 1. Мақтаныш, даңқ, көсем. 2. Мүмкіндік, артықшылық. 

ар. 1. Мақтаныш, арқа сүйер, ашық. 2. Өзімшіл, менмен, тәкәппар.

Фасыл <-1̂ 4 (фасл). ар. I. 1. Бөлім. 2. Босату, шығару (жүмыстан шығару).

3. Шешім. II. 1. Бөлім, тарау (кітапқа байланысты). 2. Бөлік. 3. Мезгіл (жыл 

мезгілі). 4. Класс, дәрісхана.

Фатиха Соііі (фәтиха). ар. 1. Ашылу. 2. Бастау, кіріспе. Қасиетті Қүран 

Кэрімнің бірінші сүресі. Қазақтың діни үғымында Қүранның қысқа сүресін 

оқып, марқүм үшін багыштау.

Фәлақ қүтылу, бақытқа ие болу.
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Фәни сДа (фани). ар. сын. 1. Көне. 2. Ескі. 3. Өткінші, тұрақсыз. 1. Тұрағы 

жоқ баянсыз, алдамшы. 2. Өткінші, опасыз дүние-жалған.

Фәтәнат (фэтэнәт). ар. Түсінік, қабілет, ақыл.

«Тек қана пайғамбарларға тэн зеректік, ерекше зейінділік» деген мағына- 

ны білдіреді. Алла Тағаланың дінін жеткізуші барлық елшілер пайғамбарға 

ғана тэн ерекше зейінге, асқан зеректікке ие. Себебі, пайғамбарлық -  өте ауыр 

міндет. Қоғамдағы өте зерек, эрі оқыған білгір ғалымдарға, эр түрлі қабілетке 

ие түлғаларға Алланың баянын жеткізіп, сұрақгарына жауап беріп, һэм олар- 

дың ақылы мен жүректерін қанағатгандыра білу үшін еш күмәнсіз бүл міндет- 

пен жүктелген пайғамбарлардың тек өздеріне ғана тэн ерекше зейін, зерек қи- 

сынға ие болуы лэзім».

Фиқһ (фикх). ар. 1. Мұсылман ілімі, мұсылман ілімінің негізі, 

мұсылман құқығы. 2. Шариғат ілімдерінің жинағы.

Тіліміздегі сөздікте былай берілген: 1. Түсіну, ұғыну, білім. 

2. Мұсылман құқығы.

Негізінен Фиқһ -  Ислам құқығын зерттейтін ғылымның саласы. Фиқһта 

негізінен төрт сала қарастырылады: ғибадат -  исламның бес парызы деп 

аталатын намаз, ораза, қажылық жэне зекет сияқты ғибадаттарға тэн 

мәселелер; мунакахат -  неке, ажырасу жэне жанұя қатынастары; муғамалат 

-  сауда-саттық, мирас, риба (пайыз алу), жалақы сияқты мэселелер; уқубат -  

қылмыстар мен оларға қолданылатын жазалар.

Фиқһ исламның барлық заңдарын, яғни шариғи үкімдердің қолдану 

жүйесінің негізгі теориясы. Ол құқықтар жайлы түсінік береді жэне оның 

орындалу тэртібін көрсетеді. Бұл сөздің терминдік ұғымы барлық 

мұсылмандардың діни құқықтарындағы өзекті мәселелерді шешуде 

пайдаланылады. Оның кұрамына мемлекеттік, діни, азаматтық кұқықтық 

ережелер кіреді.
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Фитнә (фитнә) ар. зат. 1. Азғыру, қызығу. 2. Көтеріліс, бүлік. 

3. Масқара, лаң, есалаңдық, нақұрыс. 4. Адасу. зат. Біреуге зиян келтіруші, 

қара ниет адам.

Фырқа (фиркат). ар. 1. Топ, бригада, партия. 2. Команда. 3. Секта, 

ағым.

Фырқа -  араб тілінен аударғанда бөлу, ажырату деген мағыналарға келеді. 

Терминдік мағынасы Исламның пікір тарихында өздеріне тэн саяси ойлары 

мен сенім түсінігі бар топтар үшін «саяси ағым» жэне «итикади (сенім) 

мэзхаб» деген мағыналарда қолданылады.

X

Хабар дА (хабар). ар. Хабар, жаңалық, мәлімет.

Хабат (хаббат). ар. 1. Дэн, астық; түқым. 2. Жидек. 3. Жер өлшемі 

58,345 ш.м.

Хабат -  өсімдік жапырағының аты. Кезінде Пайғамбарымыз (с.а.у.) Әбу 

Үбэйданы үш жүз кісілік жасаққа қолбасшы етіп жіберіп, олар жолда 

тамақтары таусылған соң бірнеше күн екі жүз қүрмамен, ағаш жапырақтарын 

сулап жеп күнелтеді. Арабтар бүл жапырақтарды «хабат» деп атайтын. 

Сондықтан бүл Ислам тарихында «Хабат шайқасы» деген атпен қалды.

Хадис (хадис) 1. Сөз, сөйлесу. 2. Сұқбат. 3. Әңгіме. 4. Мүхаммед 

пайғамбардың (а.с.у.) айтқан өсиеттері мен жасаған амалдары деген бірнеше 

мағына береді. Бірақ тіліміздегі негізгі қолданысы -  пайғамбарымыз 

Мүхаммед (с.а.у.) жасаған амалдары мен айтқан сөздері.

Хадис -  Ислам пайғамбары Әз Мұхаммедтің (с.а.у.) сөздері мен 

амалдарын, яғни сүннетін зерттейтін шариғат ілімінің бір саласы-пэн.

Хайуан (хэйуан) 1. Хайуан, жануар. 2. Ауыс. Қаскүнем, зұлым, озбыр 

мағынасындағы сөз. Хайуан сөзі араб тілінде төрт аяқты жануар үғымын 

береді.
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Хайыз (хаиз). ар. Етеккір.

Хакім (хаким). ар. Басқарушы, билеуші, өкімет. Тіліміздегі

қолданыстағы мағынасы галым, оқымысты, данышпан ұғымына да сәйкес 

келеді.

Хақ (хаққун). 1. Хұқық. 2. Шындық. 3. Ақиқат. Оның араб тіліндегі 

бірнеше мағынасы бір ғана түбірден тараса, қазақ тіліне ауысқан кезде ол 

өзінің бастапқы қалпынан ауытқып басқа ұғымда жүмсалған. Ал шариғи 

ұгымдағы қолданыс тапқан хақ-шындық, адалдық.

Хақиқат (хақиқат). ар. 1. Ақиқат, шындық; дұрыс, нағыз. 2. Мін, 

байып. 3. Қақиқи құндылық.

Хал <_)А. (хэл). Бойдағы қуат, эл дәрмен. Тілімізде хэл-ахуал, тұрмыс- 

жағдай, күш-қуат мағынасында қолданылады.

Халал <3^. (хәләл). 1. Рұқсат етілген, заңды. 2. Толық. 3. Ажырамас құқық. 

Бұл сөздің терминдік мағынасы -  шариғи үкім бойынша рұқсат етілген, алал 

деп белгіленген, таза.

Халил (халил). ар. Зайып, жұбай, жар. Қолданыстағы мағынасы -  ең 

сүйікті, ең жақсы көретін, дос мағыналарындағы сөз.

Халис (халис). ар. 1. Таза, нағыз, шынайы, шын, адал. 2. Ерікті, азат.

Халифа -АіА (халифа). ар. 1. Орнын басушы, жолын қуушы; халифа. 

2. Мурагер, мирасқор.

Халифат (халифат). ар. Лексикалық мағынасы — орнын басушы, 

мирасқор мағыналарына келгенмен қолданыстағы терминдік мағынасы сол 

басқарып жатқан, яғни халифа басқаратын мемлекеттің атауы. Бұл атау VII 

ғасырда халифаттар пайда болған кезде, яғни мұсылман мемлекеті деген 

ұғымда қолданылған термин сөз.

Халуа (хэлуа). ар. 1. Тэттілік. 2. Тэтті тамақтар, халуа.

Халық (хэлқ). 1. Жасалған, құрылған. 2. Халық. зат. Белгілі бір елді, 

мемлекетті мекендейтін адамдардың жалпы жиыны.
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Хамса (хамса). ар. Бес. Мұсылмандардың күніне бес рет жасалатын 

ғибадаты.

Хамір _>“ ■ (хамр). ар. Вино-шарапспиртті ішімдік.

Ханафи (ханафи). ар. Ханафи ілімі. Белгілі Әбу Ханифа салған 

мектептің ілімі.

Ханбал (ханбали). ар. Ханбали ілімі. Оның негізін салған белгілі 

ғүлама, имам Ахмад ибн Ханбал.

Ханиф (ханиф). ар. Шын, адал, нағыз; Алланың жалгыздығына

шынайы сенетін. Исламнан бүрынғы дэуірде пүттарға табынбай тек бір 

Құдайға сенген адам.

Хараж (хараж). ар. 1. Жер салығы. 2. Жер иелігі.

Хараж -  жерге төленетін салық. Осы салықтың жүйелі түрде жүзеге 

асырылуы Омар халифаның билігі түсында (634-644) болған. Мүсылмандар 

Сасани (224-651) патшалығын қаратқан соң көп жерге иелік еткен. Бұған 

дейін жаулап алынған жерлер мұсылман әскерлерге үлестірілуші еді. Омар 

халифа Ирак пен Иран жері мүсылман билігіне қосылған соң, Хашр сүресінің 

8-10 аяттарына сүйене отырып, қолға түскен жерлерді бұрынғы иелерінде 

қалдырды, тек иесіз жерлерді «иқта» ету жолымен мұсылмандарға пай- 

далануға берді (Хашр/8-10).

Харам (харам). I. 1. Тыйым салынған. 2. Заңсыз. II. Күнэ.

Харап (хараб). ар. 1. Қирау, бүліну; жұрдай болу, ойрандаушылық, 

бүлдірушілік. 2. Апат, қырғын. 3. Бүзылған, бүлінген.

Харбия (харбия). ар. 1. Әскери. 2. Жауынгер, соғысқұмар.

Харижит (харижит). ар. I. 1. Сыртқы. 2. Шет елдік.

II. 1. Сепаратистік. 2. тар. Харижаттер.

Харижиттер дін іліміндегі белгілі бір бағытты ұстанатындар. Ол төртінші 

халифа Әли ибн Аби Талиб уақытында пайда болған. Ислам тарихында белгілі 

орын алатын харижиттер заманында хазіреті Әлиге қарсы шыққан 

бүлікшілдер тобын қүрған.
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Хас Іу**- (хас). ар. Бөлім, бөлшек; үлес, сыбаға, пай.

Хасбилік (хасбия). ар. I. Есеп, есептеу. 2. Құрмет, марапат.

Терминдік мағынадағы қолданысы -  істеген ісі үшін бір нәрсе дэметпеген, 

ешбір ақы күтпеген Алланың разылығы үшін ғана жасалған әрекет.

Хасил Ць-аа. (хасил). ар. Алған нэтиже, қол жеткізген жетістік.

Хатиб (хатиб). ар. I. 1. Айтушы, сөйлеуші. II. 1. Оратор, шешен.

Терминдік мағынасы -  жүма жэне мереке күндері мешітте хүтба оқитын діни 

оқымысты, білімді, шешен басшы.

Хатым (хэтм). Құранды толық оқу. ар. зат. діни. Белгілі бір шараның 

қарсаңында діндарлардың күранды түгел оқып, аяқтап шыққан кезі жэне 

соның күрметіне берілетін ас-су, қатым.

Хауіп (хауф). Қорқыныш, қатер, сақтану. ар. Қорқу, қорқыныш.

Хафиз (хафиз). Білгір, шариғи ілімі мол, білімді.

Бұл тұлға араб тіліндегі хафиза етістігінің есімі, яғни сЬіі исм 

фағил. Алайда етістік ретінде жүмсалғанда сақтау, есте сақтау, жаттау, жатқа 

білу мағынасын білдіреді. Етістіктен есім болғанда жатқа айтушы, жатқа 

білуші, яғни Құранды жатқа білуші ретінде қолданылады. Сондықтан қазақ 

ұғымында хафиз -  қасиетті Құран Кэрімді жатқа айтатын білімді адам.

Хижаб (хиджаб). 1. Жамылғы. 2. Перде. ар. 1. Жамылғы. 2. Перде. 

Тілдік қолданыстағы мағынасы шариғат үкіміне сәйкес, эуретті жерлері 

жабық болған эйел кісінің киімі.

Хикая (хикайэ). ар. Әңгіме, повесть, тарих.

Хикмет (хикмет). ар. Даналық, философия. 2. Даналық сөздер, мақал. 

3. Даналық негіздеме, мағына.

Хилует (халуэт). ар. 1. Жалғыздық, оңаша. 2. Жалғыздық орны; құпия 

орын; баспана, қорғаныш.

Хисап ц-іСлі. (хисэб). ар. 1. Есептеу. 2. Есеп. 3. Мәлімет, есеп беру.

Хиял (хиял). ар. 1. Қиял, елес. 2. Із, елес. 3. Қиял, арман.

Хитба. Қүда түсу, яғни жігіттің қызға үйленуі туралы тілек білдіруі.
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Хужра о (хужра). Бөлме, үй. ар. Кіші бөлме. Сопылық ілімде.

Хутба -СБа. (хутба). ар. 1. Сөз. 2. Уағыз. Жұма намазда жэне діни 

мейрамдарда айтылатын уағыз. Хутба оқудың өзіндік ережелері бар. Ол хутба 

оқитын хатибтың тұрыс-жүрісінс, эдебіне, сөйлеу мэнеріне негізделген 

талаптардан тұрады. Олай дейтіні хутбаны нақышына келтіріп оқудың өзі 

өнер деп танылған. Сол себепті хутба оқушы қарасөзбен, өлең жолдары мен 

мақал-мәтелдерді рет-ретімен айтса, мұсылман бауырлардың көңіліне толық 

әсерлі болады деп ұққан.

Хұзұр (хузур). ар. 1. Қатынасу, қатысу, ішінде болу. 2. Кіріс, келіс;

көріну, пайда болу.

Хусусан (хусусан). ар. 1. Ерекшелік; жекелік; эсіресе, өте-мөте,

бөлек. 2. Қатынас, байланыс.

Хүкім ^  (хукм). ар. 1. Үстемдік, қожалық. 2. Өкімет, билік, басқарма. 

3. Тэртіп, режим, құрылым. 4. Қаулы, шешім; өкім.

һ

һадия Сла (Һадия). ар. Сыйлық, сый-сияпат.

һәди (һэди). ар. Құрбан шалынған мал.

һәм (Һэм). ар. 1. Қамқор, беймаз, тынышсыз. 2. Ниет, пиғыл.

һәуа (һэуа). ар. 1. Атмосфера, ауа. 2. Жел. 3. Ауа райы.

һидаят (һидаят). ар. 1. Тура жол көрсету. 2. Басшы.

Тіліміздегі қолданысы тура жолда күресу мағынасындағы сөз. Сопылық 

ілімде мақсатқа апарар жолды көрсету.

һижрет (һижрет). ар. Көш, қоныс. Көшу, қоныс аудару.

Хазіреті Мұхаммед (с.а.у.) 622 жылы Мекке қаласынан Мадина қаласына 

қоныс аударуын нижрет деп атаймыз. Бұл мұсылмандық жыл санауының 

басы болып есептеледі. Сол кезден бастап мұсылмандық жыл санауды да 

нижра жылы деп атайды. Бұл бүгінгі таңда Сауд Арабиясы, Мысыр т.б.
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елдерде христиандық жыл санаумен қатар қолданылып келеді. һижретті 

күнтізбе ретінде алу керек дегенді хазіреті Али ұсынған болатын. Оның бүл 

көзқарасын көпшілік қолдап, мақүлдады.

Хазіреті Пайғамбар (с.а.у.), рабиулэууэл айында һижрет еткен болатын. 

Алайда һижри жылы мүхаррам айынан басталғандықтан санақ екі ай сегіз күн 

артқа шегеріліп һижри күнтізбесінің басталуы 23 шілде 622 жылы деп 

белгіленді.

Милади жэне Руми жыл санақтарындағы сияқты он екі айға негізделген 

һижри жыл санағы мұхаррам айынан басталып, зулхиджа айымен бітеді. 

һижридің айлары мынадай: мүхаррам, сапар, рәбиуләууәл, рәбиулахир, 

ж әмазиәләууәл, жәмазиахир, реж еп, шавбан, рамазан, шәууал, зилкадә, 

зулхиджа.

һижри күнтізбесі һижретті негізге алады. һижрет Ислам мемлекетінің 

тарихындағы маңызды бір оқиға. Өйткені Ислам үмбетінің Исламды жаю эрі 

оның мэртебесін қорғау жағынан мүның саяси мэні өте зор. Міне осындай 

маңзыдылықтарына байланысты һижри күнтізбесі Пайғамбарымыздың (с.а.у.) 

туған күні, пайғамбарлықтың келген кезі, Бэдір соғысы мен осы секілді басқа 

да маңызды оқиғалардың біреуін алмай һижретті жыл санағы ретінде алған. 

Мүсылмандар өз үмбеттерінің егемен эрі өзіндік қасиетін сақтау мақсатымен 

өзге жыл санақтарын негізге алмаган.

Шайқы (шейх). ар. 1. Қарт, қария. 2. Сенатор. 3. Көсем. 4. Діни 

ғұлама. 5. Ғалым. 6. ¥стаз. зат. Ел, халықты күлкіге қарық қылып жүретін 

кезбе, диуана.

Шайтан (шэйтан) (Сайтан үлгісінде де келеді). ар. зат. Жын, ібіліс. 

Діни ұғым бойынша, адамзатқа қас жын-пері.

Ш
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зат. I. Ескі сенім бойынша көзге көрінбейтін тірі пенде, жын-пері, ібіліс.

2. ауыс. Жын, ұстама. 3. ауыс. Оңбаған, құдай ұрған, соққан.

Шайыр у д А  (ша‘ир). Ақын. ар. зат. Суырып салма ақын.

Шапағат (шафағэт). Қорғаушылық, мейірім, рақымдылық.

ар. зат. Рақым, мейірім, шарапат.

Шапқат (шафагэт). Жан ашу, жарылқау, қиналу. ар. зат. кітаб. 

Шапағат.

Шар (чар). 1. Төрт. II. Шара, әдіс, айла-амал. ир. Төрт. Шара, амал. 

Шараб (шараб). ар. 1. Ішімдік, сусын. 2. Шырын, шәрбат-жеміс суы.

3. Шарап.

Шариғат (шари‘ат). Заң талаптары, діни заңдылық, діни. Ислам

шарттары. ар. зат. діни. Құранға негізделген мұсылмандық ережелер жинағы.

Шарқат (чарқэд). Әйелдердің басына тартатын орамал. зат. диал.

Әйелдердің басына тартатын үлкен орамал.

Шарх (шарх). ар. 1. Түсіндіру, ұғындыру; түсініктеме. 2. Ескертпе. 

Шарт (шарт). ар. Келісім, талап, шарт. зат. Өзара міндеттемелер 

алысу жөніндегі келісім.

Шартарап дЦ- (чар) ир., (тараф). ар. зат. Дүниенің төрт бұрышы,

жан-жақ, төңірек. Бұл сөз шар жэне тарап сөзінің қосындысынан пайда 

болған туынды сөз.

Шаруа (чэруа). ир. зат. Жер, мал, егін шаруашылығымен айна- 

лысатын адам.

Шат (шэд). ир. 1. Қуанышты, көңілді, риза. 2. Қуану, шатану. 

Қ. атау. Мэз болып қуану, көңілдену.

Шаууал (шэууал). ар. Шаууал -  ай календары бойынша оныншы ай.

Шафи (шафи). ар. Шафи ілімі. Ахли сүннеттің амалдағы төрт

мазһабының бірі, Аби Абдуллаһ Мұхаммед Шафиғи мазһабы жэне сол 

мазһабты ұстанатындар ілімі.

Шафқат Жан ашу, аяушылық мағынасындағы сөз.
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Шаһар (шэһэр). ир. зат. 1. Қала. 2. Ел, мемлекет. Қала, шэр.

Шәйір дс-Бі (шайр). ар. зат. Ақын. Суырып салма ақын.

Шәрбәт (шэрбэт). ар. зат. Ішімдік, жеміс шырындары. Жүзім суы, 

шырыны.

Шәрбәт '-А.Қі (шэрбэт). Ішімдік, жеміс шырындары. ар. зат. Жүзім суы, 

шырыны.

Шәриф (шариф). 1. Танымал адам. 2. Атақ (пайғамбар үрпақтарына 

қойылатын атақ).

Шәһада “Қ й  (шэһада). 1. Куэлік, айғақ, куэ болу. 2. Куэлік, аттестат, 

диплом. 3. Сенімі жайлы (калима шэһадат айту) куэлік беру. Шәһадат -  тілін 

кәлимаға келтіру: «Алладан басқа құдай жоқ екеніне жэне Мұхаммед 

Алланың Елшісі екеніне куэлік етемін» деп айту.

Шәһид (шэһид). ар. 1. Соғыста шейіт болу, өлу. 2. Өмірін қию, қүрбан 

ету. Алғашқы мағынасы дін жолында күрбан болғандарға айтылған. Алла 

жолында күресу. Алла тағаланың есімін Ислам жолында дұшпандардан 

сақтап, отан, дін жэне ұлт, ар-намыс үшін өзін өлімге қиған мүсылман. 

Кейіннен адалдық, әділдік жолында соғыста өлу ұғымында қолданыс тапқан.

Шейх (шейх). ар. 1. Қарт, шал. 2. Басшы, шейх, көсем, тайпа 

жетекшісі. 3. Ақсақалдар алқасының мүшесі. 4. Староста. 5. Рухани басшы. 

6. Ғалым, оқытушы, жетекші.

Сопылық ілімде нәпсіден арылған, хақта бақи болған әулие кісі. Сопылық 

дүниетанымды өзгелерге үйрететін, білімімен нұр шашып, сөзі мен ісінен 

өнеге алатын кемел адам.

Шиа ЦҚ’ (ши‘а). ар. Партия, жолын ұстаушылар, жақтаушылар; секта, 

шииттер. Хазіреті Алидің жолын ұстанушылар.

Шиизм (ши‘аи). ар. Шииттер ілімі. Шииттер Мұхаммед

пайғамбардың жалғыз иегері төртінші «эділ халиф» Әли мен оның 

ұрпақтарын танитын мұсылмандар. Араб тілінде шиа -  топ, партия мағынасын
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береді. Шииттер ағымына «двунадесятники» (12 имам), «алауилер», 

«друздар», «исмаилиттер» жэне т.б. кіші ағымдар кіреді.

Шииттерді ағымдардың ішінде ең көп жақтаушылары болған 12 имам 

ағымы. Жақтаушылар тек хазіреті Әлидің нәсілін ғана мойындайды. Шииттер 

ұстанымын толық ұстані ан мемлекеттердің бірі Иран, ал қалған мемлекеттер 

жартылай ұстанады олар: Азербайджан, Ирак (оңтүстік), Ливан, Йемен, 

Бахрейн, Сауд Арабиясы (солтүстік-шығыс) мемлекеттері.

Шипа (шифа). Дәрі, ем. зат. Ауру, сырқауды сауықтыратын ем, дауа.

Ширк (ширк). ар. 1. Қатысу, қосылу. 2. Пұтқа табынушылық.

Алладан басқа тэңірдің барлығына сену.

Ширкет (ширкет). ар. 1. Қоғам, компания (бірлескен, ортақ);

агенттік. 2. Жалпы игілік, мүлік, меншік.

Шилә (чиле). ир. зат. Жаздың тамылжыған ыстық айы, июль-шілде. 

Дэруіштің бір шейх назарында, қараңғы бір бөлмеде жалғыз өзі қырық күн 

бойы ғибадат жасауы.

Шейіт (шэһид). ар. Араб тіліндегі шэһид сөзінің түрленген формасы. 

Алайда мағынасы сақталған. 1. Соғыста шейіт болу, өлу. 2. Өмірін қию, 

құрбан ету. Алғашқы мағынасы дін жолында құрбан болғандарға айтылған. 

Алла жолында күресу. Алла тағаланың есімін Ислам жолында дұшпандардан 

сақтап, отан, дін жэне ұлт, ар-намыс үшін өзін өлімге қиған мұсылман. 

Кейіннен адалдық, эділдік жолында соғыста өлу ұғымында қолданыс тапқан.

Шер Д  (шэр). ар. зат. Жаман, қатыгез. Қайғы-қасірет, мұң-зар. Бұл сөз 

тілімізде зиян, нұқсан келтіру, жапа беру эрі мұң деген мағыналарға да келеді.

Шерменде ^ (шэрменде). ир. ¥ятты, ұялшақ. сын. Қайғы басқан, 

мұңды, шерлі.

Шухрат (шухрат). ар. 1. Даңқты, даңқ атақ, атақтылық. 2. Бедел, атақ. 

Лексикалық мағынасы да танымал болу, атақты болу, абыройға бөлену 

дегенді білдіреді.

Шұғайып (шу‘айыб). ар. Кісі есімі, пайғамбардың аты.
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Шүбһа Ч ¥ “ (шубһэ). ар. 1. ¥қсас, түстес. 2. Шүбэ, күмэн; күдік.

Шүкір (шүкір). Мақтау, тэн беру, мақтау сөздер. ар. од. Құдайға тоба, 

тәубе.

Ы

Ынтызар дЫ іі (интизар). ар. 1. Күту. 2. ¥зарту.

Тілімізде ынтыц болу, құмар болу мағыналарында қолданылады.

Ықтияр дЬіЦ (ихтияр). ар. 1. Таңдау. 2. Ерік, еркіндік. Ерік, еркіндік. 

Ықылас <_Ы¥' (ихлас). ар. Көңіл, шын жүрек, шын пыйғыл. зат. 

1. Жақсы ниет, пиғыл. 2. Көңіл, зерде, ынта.

Ырза (риза). ар. 1. Қанағат, риза. 2. Келісім. 3. Мейірімділік.

Ысырап (исраф). ар. Шашып-төгу, шығын (мөлшерден тыс шығын). 

зат. Шашылып -  төгілуден, қырсыздықтан болатын зиян, шығын. Бір зат 

үшін қажетінен артық шығын жүмсау.

I

Ібліс оуһ! (иблис). ар. Шайтан. Шайтан. Әр түрлі зұлым рухтардың 

көмегімен қай жерде, қандай жағдайда болмасын адамдарға зиян жасауға 

тырысады, оларды күнэ істерге итермелейді.

Ідіріс <_«_р! (идрис). ар. Кісі есімі. Белгілі Ідіріс пайғамбардың аты.

Інжіл сЫ! (инжил). ар. Інжіл. Иса (а.с.) берілген діни кітап.

Інжіл Исаға (а.с.) түскен кітап. Інжіл «сүйінші, тағылым» деген магына- 

ларды білдіреді. Құранда: «Біз пайғамбарлардың артынан Мәриям ұлы 

Исаны өзінен бүрын түскен Тәуратты растаушы етіп жібердік. Оған 

(Исаға): өзінің алдында түскен Тәуратты растаушы әрі тақуаларға тура 

жол және насихат ретінде ішінде тура жол және нүрды қамтыған Інжілді 

бердік», -  делінген (Маида 5/46).
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Қазіргі таңда Інжілдің Алла тағала тарапынан түскен тупнүхкасы жоқ. 

Христиандардың қолында «Жаңа хабар» атты кейіннен адамдар тарапынан құ- 

растырылып жазылған әр түрлі кітаптар бар. Бүлардың төртеуіне «Інжіл» де- 

лінеді. Бұл Інжілдер Иса (а.с.) дүниеге келген соң 325 жылдан кейін халық 

арасында кеңінен тараган, бір-біріне қарама-қайшы пікірлерге толы Інжілдің 

көптеген нүсқасынан таңдалып, құрастырылған. «Матта», «Маркос», «Лука», 

«Югонна» делінген адамдардың атымен аталатын бұл төрт Інжілдің ішіндегі 

баяндалатын оқигалар бір-бірімен мүлде сәйкес келмейді. Бірінде харам делін- 

ген нәрсе екінші бірінде адал болып жатады. Бүған қоса ішіндегі баяндалған 

хабарлардың бізге дейін келіп жету жолдары дүрыстығы жэне сенімділігі жа- 

ғынан да Қүранмен, тіпті Пайғамбарымыздың (с.а.у.) хадистерімен де салыс- 

тыруға тұрмайды.

¥лы Жаратушыға байланысты жэне эр түрлі мәселелер мен тарихи оқиға- 

ларды баяндайтын мағлұматтардың бұл төрт Інжілде эр түрлі, бір-біріне қара- 

ма-қайшы берілуінен түпнұсқаның кейіннен адамдар тарапынан қатгы өзгеріс- 

ке ұшырап, адами пікірлермен лайланғанын аңғарамыз.
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Діни мағынадағы фразеологиялық тіркестер

Аллаһу алам ^ і  (Аллаһу алам). ар. Алла біледі, бір Аллаға мэлім.

Аллаһу акбар <&' (Аллаһу экбар). ар. Аллаһ ұлы.

Амирул мүминин (эмирул муминин). ар. Мұсылмандардың

эміршісі, мүминдердің эміршісі; халифа титулі.

Ашарату мубашшара ьумхл (ашарату мубашшара). Пайғамбарымыз 

көзі тірісінде құрметке ие болып, жәннәтпен сүйіншіленген он кісі. Пайғам- 

барымыздың хадисінде: «Мына он кісі жәпнатқа кіреді: Әбу Бәкір, Омар, 

Осман, Әли, Зүбәйр ибн Әууәм, Талха ибн Үбайдуллан, Сагд ибн Әби Уащас, 

Әбу Үбайда ибн Жаррах, Абдуррахман ибн Ауф және Саид ибн Зәйд (р.а.)».

Жәннатпен сүйіншіленген бұл он кісінің ортақ ерекшеліктерінің бірі -  ел 

тізгінін ұстай алатын парасаттылықты иеленуі. Аты аталған тұлғалардың 

бэрі текті жерден шыққан.

Аһли байт ,ДаІ (эһли бэйт). ар. а) Үй тұрғындары; б) Мұхаммедтің 

(с.а.у.) отбасы.

Аһли сүинет <5**. ^ і  (эһли суннә). ар. Өздерін хазіреті Мұхаммед (с.а.у.) 

пен сахабаларынан өрнек алғандар. Құран Кэрім мен хазіреті пайғам- 

барымыздың сахих (дұрыс) хадистерін ұстанып, оның сахабаларының ақида 

(сенім) мэселесінде ұстанған жолымен жүрушілер. Қысқаша айтқанда, сүннет 

халқы, яғни пайғамбарымыз Мұхаммедтің (с.а.у.) айтқаны мен жасаған 

амалдарын ұстанушылар. Кейде оларды Аһли сүннә уалжама деп айтады.

Әл-Асмаи әл-Хусна > ^ 1  (әл-Асмаи эл-Хуснэ). ар. Жақсы есімдер, 

көркем есімдер; Алланың тоқсан тоғыз көркем есімі.

Әл-Бәйтул әл-Харам сішіі (эл-Бэйтул эл-Харам). ар. Қағба.

Әл-Мәсжид әл-Ахса ^ьаіі (эл-Мэсжиди эл-Акса). ар. Иерусалим

қаласындағы храм төбешігінің оңтүстік бөлігіндегі салынған мешіт. Ол 

мұсылмандардың қасиетті орындарының бірі болып саналады.
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Әл-Мәсжид әл-Харам (эл-Мэсжид эл-Харам). ар. Меккедегі

қасиетті мешіт. Мешіт ауласының қақ ортасында Қағба тасы мен Зәмзәм 
бұлағы бар.

Әл-Хадж әл-акбар дфП ^ ІІ  (әл-Хадж эл-Акбар). ар. ¥лы қажылық немесе 

үлкен қажылық деп те аталады. Бүл зульхиджа айының жұмасына сәйкес 
келген мереке.

Әл-хамдулилла элаіі (әл-Хәмдулиллә). ар. Аллаға мақтау.

Әмирул бахр (эмирул бэхр). ар. Теңіз эміршісі; адмирал.

Әмір мағруф (эмр м‘аруф). ар. Уағыз, өсиет, діни насихат.

Әмирул муминун иА“>^І (эмирул муминин). ар. Мүминдердің 
эміршісі; халифа титулі.

Бақа биллаһ (бақа биллаһ). ар. Алламен мэңгілікке жету мақамы

нәпсісін жойып, біржола арылу. Бақа хэлінде адамның жаман әдеттері мен 

қасиеттерінен арылып, ізгілікті ахлақпен, Алланың разы болатын құлдық 

әрекеттерімен, эрленуі ең негізгісі. Бұл хэлге бақа биллаһ, яғни Алланың 

сипаттары ерекшеліктері мен қасиеттері арқылы әрленуі бақа биллаһ болып 
табылады.

Баха улла «‘ІЬ (бақа уллаһ). ар. Бабтың ең жақын ізбасарларының бірі 

Хұсайын Әли Нұр (1817-1892) құрған ілімді ұстанушылар. Құран мен бабтың 

баянын алмастыруға тиісті болған қасиетті «Китаби акдис» атты кітабында 
айтылған ілімді негізге алды.

Бәйтул Аллаһ ^І (бэйтул Аллаһ). ар. Қағба, мешіт.

Даруль Аркам асхабы. Бұлар -  Омар ибн Хаттабтан бұрын иман келтіріп, 

мұсылман болғандықтарын жасырын ұстап, Аркам ибн Әбул-Аркамның 

үйінде жиналғандар.
Дарус салам Д Ь 2 І (дарус салам). ар. Бейбітшілік үйі; бейбітшілік өлкесі, 

тыныштық алаңы. Бұл жөнінде Құран Кэрімнің Юныс сүресінің 25-аятында 

айтылады:

«Алла есендік жұртына (жэннатқа) шақырады да, қалаған құлын 

гура жолға салады».
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Дарул уламаи дЬ (дарул уламаи). ар. Ғалымдар үйі, академия.

Дарул улум _)Ь (дарул улум). ар. Университет.

Ижма уламаи (ижма уламаи). ар. Дін ғалымдарының ортақ пікірі.

Сиратун мустақим 1>І>̂ > (сиратун мустақим). ар. Тура жол, дұрыс 

жол. Исламның көрсеткен оң жолы.

Субхан Алла <&' (субхан аллаһу). Сұбхан алла тұрақты тіркес

тілімізде өте сирек қолданылады. Сұбхан араб тілінде сабаха етістігі араб 

тілінде эісүзу мағынасын берсе, екінші баб үлгісі бойынша ^  саббаха 

мақтау, мадаңтау, сол екінші бабтың масдары, яғни іс-қимыл атауы 

ұғымында и '- ^  субхан -  мақтау, мадақтау 0^4^ субхан аллаһу -  Аллаза 

мацтау мағынасында қолданылады. Дініміз исламда мақтау да, мадақтау да 

бір Аллаға тэн.

Хадис шариф (хадис шариф). ар. Танымал хадис.

Уа алейкумуссәләм (уа алейкумуссалам). ар. Сізге де

тыныштық болсын.

Улуму дин аА" (улумуд дин). ар. 'Діни ғылымдар, білімдер.

Улуму ибтидаия (улуму ибтидаия). ар. Негізгі білімдерді білу

үшін ең бастапқы эрі көмекші болатын сарф, наху, балағат, мантық т.б. 

білімдер.

Улуму исламия (улуму исламия). ар. Ислами ғылымдар,

исламға тиесілі білімдер, яғни мұсылмандар білуге тиісті білімдер.

Уммул қура (уммул кура). ар. Мекке.

Усул әд-дин й£і' <_!>-=>( (усулу эд-дин). ар. Исламның негіздері. 

Мұсылмандық дін жэне оның әдістемесі мен жалпы принциптері туралы ілім.

Усул әл-фиқһ -иіі' <_)>*»( (усул эл-фикһ). ар. Мұсылман құқыгының 

негіздері, құқық ілімі, құқық эдістемесі ілімі.

Үммил мүминин ^  (уммил муминин). ар. Мүминдердің анасы.

Пайғамбарымыз Мұхаммедтің (с.а.у.) сүйікті жұбайы Айша анамызға 

Пайғамбарымызға (с.а.у.) деген сүйіспеншілігіне берілген лақаб ат.
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8АР АС  компаниясының экономика және қаржы саласы бойынша 
үсынғаи терминдер топтамасы

Сошропепі Ш Сошропепі І\ате

АС АссоипІіп§ - Оепегаі

АС-ГЫТ Ассоипііп§ ІпІеіТасе

АР-МБ-ВР 8АР Визіпе88 Рагіпсг

АР-МБ-ВР 8АР Ви8Іпе§8 Рагіпег

АР-МБ-ВР 8АР Визіпевз Рагіпег

АР-МО-ВР 8АР Визіпезв Рагіпсг

АР-МБ-ВР 8АР Ви8Іпе88 Рагіпег

АР-МБ-ВР 8АР Ви8Іпе88 Рагіпег

АР-РРЕ Іпіе§га1;есі Ргосіисі 
апсі Ргосезз 
Еп§іпеегіп§

АР-ТТЕ Тгапзасііоп Тах 
Еп§іпе

ВС Вавіз Сошропепіз

ВС Вазіз Сотропспіз

ВС Вазіз Сотропспік

ВС Вазіз Сотропепіз

ВС Вазіз Сотропепіз

ВС Вазіз Сотропепіз

ВС Вазіз СотропспІ8

ВС Ва8І8 Сотропепів

ВС Вазіз СотропепІ8

ВС Ва8І8 Сотропепіз

вс Вазіз Сотропепіз

ЕІЧ Тегт ОесІ8Іоп Ьу Воіһ 
8ирр1іег8

йпапсіаі ассоип(іп§ қаржылық есеп

ро8ііп§ Ыоск өткізбені құлыптау

ас1с1ге88 Іуре мекенжай түрі

Ьи8Іпе88 рагіпсг бизнес серіктес

Ьи8Іпе88 рагіпег 
саіе§огу

бизнес серіктес 
санаты

сІііТегепііаііоп іуре саралау түрі

һіегагсһу посіе иерархиялық түйін

гоіе сісГішііоп іуре рөлді айқындау түрі

сотропепі уагіапі қүрамдас нұсқасы

сиггепсу сопусгаіоп валюта айырбастау

асііүііу іуре эрекет түрі

арріісаііоп йеісі қолданба өрісі

Арріісаііоп Зегуег қолданба сервері

аіігіЬиіе атрибут

аіігіЬиіе уаіие атрибут мэні

саісиіаііоп іуре есептеу түрі

саіі шақыру

сопй§иге теңшеу

сопй§игесі теңшелген

йеЬи§§іп§ түзету

сіеіегтіпе анықтау
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вс Вазік СошропепІ8

вс Ва8І8 Сотропепіз

вс Вазіз СотропепІ8

вс Вазіз Сотропеп(8

вс Вазів Сотропепй

вс Ва8І8 Сотропепіз

ВС-АВА АВАР Кипііте 
Епуігоптепі

ВС-АВА АВАР Кипііте 
Епуігоптепі

ВС-АВА АВАР Клтііте 
Епуігоптепі

ВС-АВА АВАР Кітііте 
Епуігоптепі

ВС-АВА АВАР К ітііте 
Епуігоптепі

ВС-АВА АВАР Кітіітс 
Епуігоптепі

ВС-АВА АВАР Кипііте 
Епуігоптепі

ВС-АВА АВАР Кипііте 
Епуігоптепі

ВС-АВА АВАР Кипііте 
Епуігоптепі

ВС-АВА АВАР Кипііте 
Епуігоптепі

ВС-АВА АВАР Кипііте 
Епуігоптепі

ВС-АВА АВАР Кипііте 
Епуігоптепі

ВС-АВА АВАР Кипііте 
Епуігоптепі

ВС-АВА АВАР Кипііте 
Епуігоптспі

ВС-АВА АВАР Кипііте 
Епүігоптепі

с1о \ү п  Іоасі жүктеп алу

ехропепі экспонент

йіе іуре файл түрі

ігате фрейм

МІМЕ іуре МІМЕ түрі

оуегһеасі қызметтік деректер

арріісаііоп вегуег қолданба сервері

агііһтеііс орегаіог арифметикалық
амал

агііһтеііс орегаіог арифметикалық
амал

акупсһгопоиз бейсинхронды

аіігіһиіе атрибут

Ьаск§гоипй ]оһ фондық тапсырма

саісиіаііоп іуре есептеу түрі

саіі 8сс|иепсс шақырулар реті

сһагасіег йеМ таңба өрісі

сіазв класс

сотрагізоп іуре салыстыру түрі

сотропепі құрамдас

сопіехі мәтінмән

сопуегзіоп гоиііпе түрлендіру
бағдарламасы

сопүегзіоп гиіе түрлендіру ережесі
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ВС-АВА АВАР Кипііте 
Епуігоптепі

С11Г80Г ісурсор

ВС-АВА АВАР Кипйте 
Епуігоптепі

ёаіа іуре дерек түрі

ВС-АВА АВАР Кипііте 
Епуігоптепі

сіаіе йеісі күн өрісі

ВС-АВА АВАР Кипііте 
Епуігоптепі

сіейпіпе; йсісі айқындау өрісі

ВС-АВА АВАР Кипііте 
Епуішптепі:

сйаіо§ тосіиіс диалог модулі

ВС-АВА АВАР Кипііте 
Епуігоптепі

сіупатіс зсіссйоп динамикалық
таңдау

ВС-АВА АВАР Кипііте 
Епуігоптепі:

епігу іуре енгізілім түрі

ВС-АВА АВАР Кипііте 
Епуігоптепі;

йеісі өріс

ВС-АВА АВАР Кипііте 
Епуігоптепі

йеісі §гоир өрістер тобы

ВС-АВА АВАР Кипііте 
Епуігоптепі

йеісі зеіесйоп өріс таңдау

ВС-АВА АВАР Рипііте 
Епуігоптепі

Гіеісі зутЬоі өріс белгісі

ВС-АВА АВАР Кипііте 
Епуігоптепі:

йсісі уаіие өріс мэні

ВС-АВА АВАР Кипііте 
Епуігоптепі

ҒОКМ рооі ҒОКМ ішкі
бағдарламалары
қоры

ВС-АВА АВАР Кипііте 
Епүігоптепі

ітріетспйпр
сіазз

жүзеге асыру 
класы

ВС-АВА АВАР Кипііте 
Егтгоптепі

іпзіапсе дана

ВС-АВА АВАР Кипііте 
Епуігоптепі

іпіетаі йеісі ішкі өріс

ВС-АВА АВАР Кипііте 
Епуігоптепі

кеу йеісі негізгі өріс

ВС-АВА АВАР Кипііте 
Епуігоптепі

іосаі ирйаіе жергілікті жаңарту

ВС-АВА АВАР Кипііте 
Епүігоптепі:

іосаіе жергілікті
ерекшелік
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ВС-АВА АВАР Кшііітс 
Еітгоптепі

те88а§е іуре

ВС-АВА АВАР К ітііте 
Епуігоптепі;

тосіиіе рооі

ВС-АВА АВАР Кипііте 
Епуігоптепі

оЬ]есі іуре

ВС-АВА АВАР К ітііте 
Епуігоптепі

орсгапсі іуре

ВС-АВА АВАР Кипіітс 
Епуігоптепі:

рго§гат гип

ВС-АВА АВАР Кипііте 
Епуігоптепі:

рго§гат іуре

ВС-АВА АВАР Кипііте 
Епуігоптепі:

диапіііу йеіё

ВС-АВА АВАР Кипііте 
Епуігоптепі

гесогсііпі;

ВС-АВА АВАР Кітііте 
Ппуігоптепі

герогі

ВС-АВА АВАР Рипіітс 
Епуігоптепі

герогі пате

ВС-АВА АВАР Ршгіітс 
Епуігоптепі

герогі рагатеіег

ВС-АВА АВАР Кітііте 
Епуігоптепі:

герогі рго§гат

ВС-АВА АВАР Кипіітс 
Епуігоптепі

8са1іп§

ВС-АВА АВАР Кипііте 
Епуігоптепі;

кеіесііоп сгііегіоп

ВС-АВА АВАР Кипііте 
Епуігоптепі;

ведиепсе

ВС-АВА АВАР Кипііте 
Епуігоптепі:

кегіаіігаііоп

ВС-АВА АВАР Кшііітс 
Епуігоптепі

8І1'ІП§

ВС-АВА АВАР Кітііте 
Епуігоптепі

зупсһгопош

ВС-АВА АВАР Кипііте 
Епүігоптепі

§упсһгопои8
рГОСе88ІП§
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хабар түрі 

модульдер қоры 

нысан түрі 

операнд түрі 

бағдарлама сеансы 

бағдарлама түрі 

мөлшер өрісі 

жазу 

есеп 

есеп аты 

есеп параметрі 

есеп бағдарламасы 

масштабтау 

таңдау шарты 

рет

түрлендіру

жол

синхронды 

синхронды өңдеу
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ВС-АВА АВАР Кипііпіс 
Епуігоптспі

зузіет ҒіеІсІ жүйе өрісі

ВС-АВА АВАР Кипііте 
Епуігоптепі

іаЫе іуре кесте түрі

ВС-АВА АВАР Кипіітс 
Епуігоптспі

іепапі жалдаушы

ВС-АВА АВАР Кипііте 
Епуігоптепі

іехі йеісі мэтін өрісі

ВС-АВА АВАР Кипііте 
Епуігоптепі

ііте  зіатр уақыт белгісі

ВС-АВА АВАР Кипііте 
Епүігоптепі;

іуре түрге жіктеу

ВС-АВА АВАР Кипііте 
Егтгоптепі

іуре түр

ВС-АВА АВАР Кипііте 
Епуігоптепі

и8сг асііоп пайдаланушы
операциясы

ВС-АВА АВАР Кипііте 
Епуігоптепі

уагіаЫе іуре айнымалы түрі

ВС-АВА АВАР Кипііте 
Епуігоптепі

\уогк Яеісі жүмыс өрісі

ВС-АС-7ХХ Асіарііуе Сотриііп§ 
Сопігоііег 7.хх

раііегп үлгі

ВС-ВМТ-ВРМ ВіІ8ІПе88 Ргосе88 
Мапа§етепі

асііоп әрекет

ВС-ВМТ-ВРМ Ви8Іпс88 Ргосекк 
Мапа«етепі

зсһета схема

ВС-ВМТ-ВТМ-
Ғ\¥К

Викіпезз Тазк 
Мапацетепі - Васк 
Епсі

іазк іуре тапсырма түрі

ВС-ВМТ-ВТМ-
Ғ\¥К

Визіпезз Тазк 
Мапа«степі -  
Васк Епсі

иза§е іуре пайдалану түрі

ВС-ВМТ-Ь\¥Е Іл Ғс апсі \Уогк Еуепіз ргосе88Іп§ аециепсе өңдеу реті

ВС-ВМТ-ОМ Ог§апігаііопаі
Мапацетепі

ІаЫе іпҒоіурс кестенің ақпарат 
түрі

ВС-ВМТАУҒМ 8АР Визіпезз 
\Уогкйо\у

агсһіуіп§ мүрағаттау

ВС-ВМТ-\УҒМ 8АР Вивіпезк 
\¥огк І1о\ү

СІа88 класс

84



Т е р м и н  о л  о г и я л ы қ  2012

№2  Хабаршы

ВС-ВМТ-\¥ҒМ 8АР Визіпезз 
\Уогкйо\у

епсі посіс түпкі түйін

ВС-ВМТ-\УҒМ 8АР Визіпезз 
\Уогкйо\у

еуепі Іуре оқиға түрі

ВС-ВМТ-\¥ҒМ 8АР Визюезз 
\Уогкйо\у

һізіогу тарих

ВС-ВМТ-\УҒМ 8АР Визіпезз 
\Уогкйо\у

іпһох кіріс қалтасы

ВС-ВМТ-\УҒМ 8АР Визіпезз 
\Уогкйо\у

гюсіс түйін

ВС-ВМТ-\УҒМ 8АР Ви8Іпе88 
\Уогкйо\у

ог^апігайопаі Іурс ұйымдық түр

ВС-ВМТ-\УҒМ 8АР Визіпезз 
\Уогкйо\у

гесеіуег іуре алушы түрі

ВС-ВМТ-\УҒМ 8АР Вшіпезз 
\Уогкйо\у

гейейпе қайта айқындау

ВС-ВМТ-\УҒМ 8АР Вивіпезз 
\Уогкйо\у

геіаііопзһір байланыс

ВС-ВМТ-\УҒМ 8АР Вшіпезз 
\Уогкйо\у

геіеазе босату

ВС-ВМТ-\УҒМ 8АР Визіпезз 
\Уогкйо\у

геіеазе зіаіиз босату күйі

ВС-ВМТ-\УҒМ 8АР Визіпезз 
\Уогкйо\у

зиһзіііиіе ргойіе алмастыру профилі

ВС-ВМТ-\УҒМ 8АР Вшіпезз 
\Уогкйо\у

Іазк сіазз тапсырма класы

ВС-ВМТ-\УҒМ 8АР Вшіпезз 
\Уогкйо\у

Іазк Ю тапсырма
идентификаторы

ВС-ВМТ-\УҒМ 8АР Визіпезз 
\Уогкйо\у

Іазк Іуре тапсырма түрі

ВС-ВМТ-\УҒМ 8АР Вшіпезз 
\Уогкйо\у

\уогк ііет ГО жүмыс элементінің 
идентификаторы

ВС-ВМТ-\УҒМ 8АР Вшіпезз 
\Уогкйо\у

суогкіізі жүмыс тізімі

ВС-В8Р Визіпе88 8егуег 
Ра§ез

арріісайоп сіазз қолдану класы

ВС-В8Р Вшіпезз 8егуег 
Ра§ез

сотропепі күрамдас
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ВС-ССМ-АОК Лгсһіүе
Веуеіортепі Кіі

соііесііоп Іурс жинақ түрі

ВС-ССМ-АОК Агсһіуе
Оеуеіортепі Кіі

сопусг8Іоп гоиііпе түрлендіру
бағдарламасы

ВС-ССМ-АОК Агсһіуе
Оеуеіортепі Кіі

геІспГіоп реі іосі сақтау мерзімі

ВС-ССМ-АОК АгсҺіус
Оеусіортспі КіІ

геігіеұе шығарып алу

ВС-ССМ-АОК Агсһіуе
Осусіортеіи КІІ

зсһета схема

ВС-ССМ-ВТС Васкідічніпсі
Ргосе88Іп§

сапсеі өшіру

вс-ссм-втс Васк§гоипс1
Ршсе88ІП£

геіеазе босату

ВС-ССМ-ВТС Васк§гоипг1
Ргосе88Іп§

геіеавесі босатылған

ВС-ССМ-ВТС Васк§гоипс1
Ргосе88Іп§

зеуегііу елеулілік

ВС-ССМ-МОЫ МопіІогіп§ асііоп операция

вс-ссм-моы Мопііогііщ асітіпізігаііоп әкімшілік

вс-ссм-мом МопіІогіп§ арріісаііоп 1о§ қолданба журналы

ВС-ССМ-МОЫ МопіІогіп§ арріісаііоп зегуег қолданба сервері

ВС-ССМ-МОЫ Мопііогіпц §гоир орегаііоп топтық операция

ВС-ССМ-МОЫ Мопііогіпс; геуаіиаііоп қайта бағалау

ВС-ССМ-МОЫ МопіІогіп§ зеуегііу елеулілік

ВС-ССМ-МОИ МопіІогіп§ іазк Іуре тапсырма түрі

ВС-ССМ-МОК МопіІогіп§ Іһгезһоісі уаіие шектік мэн

ВС-ССМ-МОЫ Мопііогіпд ипіс|ііе ГО бірегей
идентификатор

ВС-ССМ-МОЫ Мопііогіпіі иаег Іуре пайдаланушы түрі

ВС-ССМ-РІШ Ргіпі агкі Оиірт 
Мапа§етепі

еггог с1а88 қате класы

ВС-ССМ-РКЫ РгіпІ апсі Оиіриі 
Мапа§етепІ

1І8І оиіриі тізімді шығару
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ВС-ССМ-РІШ Ргіпі апсі Оиіриі 
Мапаёетепі:

оіТвеі ығыстыру

ВС-ССМ-РБШ Ргіпі апсі Оиіриі 
Мапа§етепі

8іога§е Іосаііоп сақтау орны

ВС-С8Т С1іепІ/8егуег
Тес1то1о§у

поіійсаііоп хабарландыру

ВС-СТ8 Сһап^е & Тгапзрогі 
8у8Іет

асііүііу әрекет

ВС-СТ8 Сһаіі"с & Тгапкрогі 
8укіет

азветЫу құрастыру жинағы

ВС-СТ8 Сһап§е & Тгапзрогі 
8узіет

іпзегі енгізу

ВС-СТ8 Сһап§е & Тгапзрогі 
8узіет

о^есі саіе§огу нысан санаты

ВС-СТ8 Сһап§е & Тгапзрогі 
8узіет

геіеазе нұсқа

ВС-СТ8 С/һапае & Тгапзрогі 
8узіет

іазк іуре тапсырма түрі

ВС-СІБ8 СикіотІ2 Іп§ сіоситепі сіазз қүжат класы

ВС-СІІ8 Си8іотІ2 Іп§ поіе ескертпе

ВС-Ш8 Си8іотІ2 Іп§ раіһ жол

ВС-СТҒ8 Сдізіоті/іпц зеіесііоп йеЫ таңдау өрісі

ВС-СТГ8-ТОЬ Сивіотігіп§ Тооіз 
(Тесһпіциеа)

ргосигетепі сатып алу

ВС-СТҒЗ-ТОЬ Си8іотІ2 Іп§ Т0 0 І8 

(Тссһпіс]ие8)
геіеаве поіе нүсқа ескертпесі

ВС-СТҒ8-ТОЬ Сі18ІОГПІ2ІП£ Т0 0 І8 

(Тесһпіс|ие8)
зіапсіагсі 8еіііп§ стандартты

параметр
ВС-Ш8-ТОТ-
КАУ

Визіпевз Ыауі§аіог аіігіһиіе атрибут

ВС-СТҒ8-Т0Т-
ЫАҰ

Визіпе88 Ыаүіцаіог еұепі іуре оқиға түрі

ВС-БВ ОаіаЬазе Іпіегіасе, 
ОаіаЬазе РІаіГогта

зсһета схема

ВС-БВ ОаіаЬаае ІпіегГасе, 
ОаіаЬазс Р1аіГогт8

ирсіаіс зіаіізіісз статистиканы
жаңарту
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ВС-ОВ ОаІаЬаке ІпІегҒасе, 
БаІаЬаве РІаІІогтв

уоіите дерек тасушы

ВС-БВ-ОВ6 ОВ2 ІІпіуегваІ 
ОаіаЬаве Ғог 
Ш ІХ /О Т

геіепііоп регіосі сақтау мерзімі

ВС-БОС Ооситепіаііоп апсі 
Тгапвіаііоп Тооів

арріісаііоп һеір қолданба
анықтамасы

ВС-БОС Оосштіепіаііоп апсі 
Тгапзіаііоп Тооів

сіосшпелі іуре құжат түрі

ВС-БОС Оосиіпепіаііоп ап<1 
Тгапвіаііоп Тооіз

епсі посіе түпкі түйін

ВС-БОС Оосштіепіаііоп апсі 
Тгапвіаііоп Тооів

йеісі ІаЬеІ өріс белгісі

ВС-БОС Боситепіаііоп апсі 
Тгапвіаііоп Тооів

һі§һег-1еуе1 посіе жоғарғы түйін

ВС-ООС Ооситепіаііоп апсі 
Тгапвіаііоп Тооів

ІІ8і йеісі тізім өрісі

ВС-ЭОС Воситспіаііоп ап<1 
Тгапзіаііоп Тооів

1оп§ іехі ұзын мәтін

ВС-ООС Ооситепіаііоп апсі 
Тгапвіаііоп Тооів

посіе түйін

ВС-ООС Ооситепіаііоп апсі 
Тгапвіаііоп Тооів

Ргосесіиге процедура

ВС-ООС Ооситепіаііоп апсі 
Тгапзіаііоп Тооіз

геіеаве нүсқа

ВС-БОС Ооситепіаііоп апсі 
Тгапвіаііоп Тооіз

вате-іеуеі посіе сол деңгейдегі түйін

вс-оос Боситепіаііоп апсі 
Тгапвіаііоп Тооів

веіесі таңдау
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ВС-ООС Оосиіпепіаііоп апсі 
Тгапзіаііоп Тооіз

8Іу1е СТИЛЬ

вс-оос Оосигпепіаііоп апсі 
Тгашіаііоп Т0 0 І8

зирегіог посіе бас түйін

ВС-БОС Оосіітепіаііоп апсі 
Тгапвіайоп Тооів

Іор посіе үстіңгі түйін

ВС-ООС-ОТЪ Оосителіаііоп Тооіз сіоситепі с1а88 қүжат класы

ВС-ООС-БТЬ □осштіепіаііоп Тооіз һурегііпк гиперсілтеме

ВС-ООС-ОТЬ Оосшлспіаііоп Т0 0 І8 һурегіехі гипермәтін

ВС-БОС-ТЕК. Тегшіпо1о§у/
0 І088агу

аЬЬгсуІаІіоп қысқарған сөз

ВС-БОС-ТЕК Тегаііпо1о§у/
СІ088агу

сіиріісаіе көшірме

ВС-БОС-ТЕК Тегаііпо1о§у/
СІ088агу

епігу енгізілім

ВС-БОС-ТЕК Тегаііпо1о§у/
Оіоззагу

§І088агу епігу глоссарий жазбасы

ВС-БОС-ТЕК Тегшіпо1о§у/
Оіоззагу

ҺІІ 1І8І сәйкестіктер тізімі

ВС-БОС-ТЕК Тегшіпо1о§у/
Оіоззагу

веагсһ Іегт іздеу шарты

ВС-БОС-ТЕК Тегшіпо1о§у/
0 І088агу

зеіесһоп орііоп таңцау опциясы

ВС-БОС-ТЕК Тегшіпо1о§у/
Оіоввагу

1аг§е1 Іап^иаёе аударма тіл

ВС-БОС-ТЕК Тегшіпо1о§у/
Оіовзагу

іегт саіе§огу термин санаты

ВС-ООС-ТТЬ Тгапвіаііоп Т0 0 І8 сіотаіп Іуре домен түрі

ВС-ООС-ТТЬ Тгапкіаііоп Т0 0 І8 ішігисііоп нүсқау

ВС-ООС-ТТЬ Тгапзіаііоп Т0 0 І8 геіеазе іпсіісаіог нүсқа индикаторы

ВС-ООС-ТТЬ Тгапвіаііоп Т0 0 І8 зесопсіагу 1ап§иа§е қосымша тіл

ВС-Б\¥В АВАР \ҮогкЬепсһ, 
.Іаұа ШЕ апсі 
Іпітааішсіигс

асіііі8і реттеу
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ВС-В\¥В АВАР \УогкЪепсһ, 
Іауа ШЕ апсі 
Іп&азһисіиге

сіаіа йеісі дерек өрісі

ВС-Б\¥В АВАР \УогкЪепсһ, 
Іауа ШЕ апсі 
ІпҒгазІшсіиге

сіаіа тесііит 
ехсһап§е

дерек тасушыларын 
ауыстыру

ВС-Б\¥В АВАР \УогкЪепсһ, 
Іауа ГОЕ апсі 
ІпГгакІгисІиге

сіаіаЬаке ирсіаіс дерекқорды жаңарту

ВСГО\УВ АВАР \УогкЪепсһ, 
іауа ШЕ апсі 
һтГгакІгисІиге

<ііа1о§ тосіе диалог режимі

ВС-Б\ҮВ АВАР \УогкЪепсһ, 
Іаса ШЕ апсі 
ІпГгааІпісГиге

скнупіоасі жүктеп алу

ВС-Б\ҮВ АВАР \УогкЪепсһ, 
.Іаса ГОЕ апсі 
I п Ггакігисіиге

сіитту йеісі жалған өріс

ВСГО\УВ АВАР \УогкЪепсһ, 
Іауа ГОЕ апсі 
ІпГгакігасһдге

сіупатіс тепи динамикалық мэзір

ВС-Б\ҮВ АВАР \УогкЬепсһ, 
.Іауа ГОЕ апсі 
ІпГгааІгисІиге

йеісі соліспік өріс мазмұны

ВС-0\¥В АВАР \УогкЪепсһ, 
.Іауа ГОЕ апсі 
ІпГгавІшсІиге

йеісі сопігоі өрістерді басқару

ВС-0\¥В АВАР \УогкЪепсһ, 
.Іаса ГОЕ апсі 
ІпГгавігисіиге

йеісі §гоир өрістер тобы

в с -о \үв АВАР \УогкЪепсһ, 
іаса ГОЕ апсі 
ІпГгакішсіиге

йеісі 1еп§іһ өріс ұзындығы

ВС-0\¥В АВАР \УогкЪепсһ, 
.Іауа ГОЕ апсі 
ІпГгазігасіиге

йеісі оГГзеі өріс ығысуы

ВС-Э\¥В АВАР \УогкЪепсһ, 
.Іауа ГОЕ апсі 
ІпГгаяігисІиге

йеШ геГегепсе өріс сілтемесі

ВС-Б\¥В АВАР \УогкЪепсһ, 
Іауа ГОЕ апсі 
ІпҒгазішсіиге

йеісі зіаіиз §гоир өрістер күйінің 
тобы
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ВС-ОХҮВ АВАР \¥огкЬепсһ, 
іауа ШЕ апсі 
Іп&азішсіиге

һоізроі жедел нүкте

ВС-Б\ҮВ АВАР \¥огІ<Ьепсһ, 
.Іауа ГОЕ апсі 
ІпРгаяІгисһіге

іп сііа1о§ тосіе диалог режимінде

ВС-Б\ҮВ АВАР \¥огкһепсһ, 
Іауа ГОЕ апсі 
Іпігакігисіигс

1І8І епігу тізім енгізілімі

ВС-Ә\ҮВ АВАР Ү/огкЬепсһ, 
іаұа ГОЕ апсі 
ІпГгазІгисіиге

оҢесі іуре нысан түрі

ВС-0\¥В АВАР \¥огкЬепсһ, 
Іауа ГОЕ апсі 
ІпГгазІшсіиге

расМіп§ сһагасіег толтырғыш таңба

ВС-Э\¥В АВАР \¥огкЬспсһ, 
Іауа ГОЕ апсі 
ІпГгазІшсіиге

рагатеіег іуре параметр түрі

в с -о \^ в АВАР \ҮогкЬепсһ, 
.Іауа ГОЕ апсі 
ІпГгазІшсіиге

регГогт орындау

ВС-Б\ҮВ АВАР ХҮогкЬепсһ, 
Іауа ГОЕ апсі 
ІпГгазішсШге

рІасеһоШег толтырғыш

ВС-Б\ҮВ АВАР ХҮогкЬепсһ, 
.Іауа ГОЕ апсі 
ІпГгазігисШге

рго§гат сіазз бағдарламалар
класы

ВС-0\¥В АВАР \ҮогкЬепсһ, 
Іаұа ГОЕ аші 
ІпГгазішсіиге

гесогсі жазба

в с -о \үв АВАР \¥огкЬепсһ, 
.Гауа ГОЕ апсі 
ІпГгазігисіиге

гесогсі Гогтаі жазба пішімі

ВС-Б\¥В АВАР \¥огкЬспсһ, 
Іаұа ГОЕ апсі 
ІпГгазішсіиге

гесогсі іуре жазба түрі

ВС-0\ҮВ АВАР \УогкЬепсһ, 
Іауа ГОЕ апсі 
ІпГгазішсіиге

герогі есеп

ВС-БҮ/В АВАР \УогкЬепсһ, 
.Іаұа ГОЕ апсі 
ІпГгазішсіиге

зеіесііоп сгііегіоп таңдау шарты
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ВС-Б\¥В АВАР \УогкЬепсһ, 
Іауа ГОЕ апсі 
Іпй-аБІшсіиге

кеІесГіоп йеИ таңдау өрісі

ВС-Б\¥В АВАР \УогкЬепсһ, 
Іаұа ГОЕ апсі 
ІпГга8ІшсІш'е

8ес|иепсе рет

ВС-0\УВ АВАР \УогкЬепсһ, 
Іауа ГОЕ апсі 
I п Ггаяішсіхігс

8Іп§1е ассезя бір рет кіру

в с -о \ув АВАР \УогкЬепсһ, 
Іауа ГОЕ апсі 
ІпГгакІшсІиге

80гГ йеЫ сұрыптау өрісі

в с -о \ув АВАР \УогкЬепсһ, 
Іауа ГОЕ апсі 
ІпГгаяІгасГигс

80гі 8сс]ислсе сұрыптау реті

ВС-0\УВ АВАР \УогкЬепсһ, 
іаұа ГОЕ апсі 
ІпГгавІшсГиге

80гГ Гуре сұрыптау түрі

ВС-Б\УВ АВАР \УогкЬепсһ, 
Іаүа ГОЕ апсі 
ІпҒгакІгасІиге

зоигсе йеісі бастапқы өріс

ВС-Б\УВ АВАР \Уогкһепсһ, 
.Іауа ГОЕ апсі 
ІпГгазігисІиге

зіаікіапі зсгееп 
8ес|иелсе

қалыпты экрандар 
реті

в с -о \ув АВАР \УогкЬепсһ, 
Ғауа ГОЕ апсі 
ІпГгаяГшсГиге

ГгапзҒег сіаіа дерек тасымалдау

в с -о \ув АВАР \УогкЬепсһ, 
Іаұа ГОЕ апсі 
ІпГгазГшсГиге

ГгапзГег йеМ тасымалдау өрісі

ВС-0\УВ АВАР \УогкЬепсһ, 
Іаұа ГОЕ аші 
ІлГгакГгасГиге

Ггап8тІ88Іоп герогі тасымалдау есебі

в с -о \ув АВАР \УогкЬепсһ, 
Іауа ГОЕ апсі 
ІпҒгакГшсГиге

лріоасі жүктеп салу

в с -о \ув-о іс АВАР ОісГіопагу сһеск йеШ тексеру өрісі

в с -о \ув-о іс АВАР ОісГіопагу сІирІісаГе көшірме

ВС-ОУ/В-ОІС АВАР ОісГіопагу йеИ айгіЬиІе өріс атрибуты

ВС-Б\УВ-ОІС АВАР ОісГіопагу йеИ пате өріс аты
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ВС-ОҮ/В-ОІС АВАР Оісііопагу йекі іуре өріс түрі

ВС-0\¥В-0ІС АВАР Оісііопагу кеу йеісі К ІЛ Т  өрісі

ВС-0\¥В-БІС АВАР Оісііопагу оЬіесі сіазз нысан класы

ВС-0\¥В-0ІС АВАР Оісііопагу геіегепсе йеісі сілтеме өрісі

ВС-0\¥В-БІС АВАР Оісііопагу го\¥ іуре қатар түрі

ВС-0\¥В-0ІС АВАР Оісііопагу зеагсһ йсісі іздеу өрісі

ВС-0\ҮВ-ОІС АВАР Оісііопагу зһогі сіезсгірііоп қысқаша сипаттама

ВС-0\¥В-0ІС АВАР Оісііопагу 8Іг;е саіе§огу көлем санаты

ВС-0\¥В-БІС АВАР Вісііопагу ІаЫе епігу кесте енгізілімі

ВС-0\¥В-ОІС АВАР Оісііопагу ІаЫе йеісі кесте өрісі

ВС-ОШВ-ОІС АВАР Пісііопагу іаг§еі йеісі мақсатты өріс

ВС-0\УВ-ІАУ СЕ Беуеіорег Зіисііо геіигп іуре қайтару түрі

ВС-ӘШВ-ТОО \¥огкЬепсһ Тооія: 
Есіііогз, Раіпіегз, 
Мосіеіеге

Ьийег буфер

ВС-0\¥В-Т00 \Үогкһепсһ Т о о і к : 

Е с і і і о і '8 , Раіпіегз, 
Мосіеісге

йеШ зеіссііоп өріс тандауы

ВС-Б^В-ТОО \ҮогкЬепсһ Тоокч: 
Есіііогз, Раіпіегз, 
Мосіеіегк

йеісі іуре өріс түрі

ВС-0\¥В-Т00 \¥огкЬепсһ Т о о і к : 

Есіііогз, Раіпіегя, 
Мосіеіеге

йшсііоп іуре функция түрі

ВС-0\¥В-Т00 МогкЬепсһ Тооіз: 
Тсіііогз, Раіпіега, 
Мосіеіега

те$8а§е с1а88 хабарлар класы

ВС-0\¥В-Т00 \ҮогкЬепсһ Тооіз: 
Есіііогя, Раіпіегз, 
Мосіеіегк

ргоцгат іуре бағдарлама түрі

ВС-0\¥В-Т00 \¥огкЬепсһ Тооія: 
Еёііогз, Раіпіегз, 
Мосіеіегз

геіегепсе йеісі сілтеме өрісі

вс:-о\үв-тоо '//огкЬепсһ Т о о і к : 

Есіііогз, Раіпіегз, 
Мосіеіегз

герогі ііііе есеп тақырыбы
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в с -о \үв-т о о -
вов

Вшіпезз ОЬіесІ 
ВиіЫег

айгіЬиГе атрибут

ВС-Б\¥В-ТОО-
вов

Визіпезз ОҢесІ 
ВиіШег

кеу йеШ кілт өрісі

ВС-0\УВ-Т00-
вов

Вивіпезз ОЬ|ес1; 
ВиіШег

оЬ]есІ Гуре нысан түрі

в с -о \ув-т о о -
БМО

ІЗаІа Мосіеіег аГГгіЬиГе атрибут

в с -о \ув-т о о -
ОМО

Ваіа Мосіеіег аГГгіЬиГе атрибут

ВС-Б\УВ-ТОО-
о м о

Оаіа Мосіеіег геіаііопзһір Гуре қарым-қатынас түрі

вс-о\ув-ить-
СЬ8

Сіазяііісаііоп Тооізеі сІаззійсаГіоп жіктеме

ВСТПУВ-ТІТЬ-
СЬ8

Сіаззійсаііоп Тооізеі еГГесйуе уаіие Т И ІМ Д І  мән

ВС-ЕІМ-Е8Н НсІ\Уеауег 
Епісгргізе 8еагсһ

аГГгіЬиГе атрибут

ВС-ЕІМ-Е8Н ЫеіХУеауег 
Епіегргізе 8еагсһ

саГедогу санат

в с -е ім -і^ м Іпіоппаііоп СіиаІІІу 
Мапа§ешепІ

іпзресГіоп тексеріс

вс-Еім-ідм ІпГогтаІіоп риаІіГу 
Мапацетепі

іпзресГіоп ріап тексеріс жоспары

ВС-ЕІМ-ІОМ ІпГогтаІіоп (І)иа1і1у 
Мапа§етеп(

іпзресГіоп Гуре тексеріс түрі

вс-Еім-ідм-іс ІпГогтаІіоп
Сопзізіепсу

сопсііГіоп Гуре шарт түрі

вс-Еім-ідм-іс Іпіогтаііоп
Сопзізіепсу

йеШ §гоир өрістер тобы

ВС-Е8І Епіегргізе 8егұісе 
Іпііазігисіиге

а§§ге§аГіоп біріктіру

ВС-Е8І Епіегргізе 8егуісе 
ІпГгазІтсІиге

о^есГ Гуре нысан түрі

ВС-Е8І Епіегргізе 8егуісе 
ІпГгазігисІиге

орегаГіоп операция

ВС-ҒЕ8 Ғгопіепсі Зегуісез ассезз кеу кіру пернесі

ВС-ҒЕ8 Ғгопіспсі 8сгүісез іприГ йеШ енгізу өрісі
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ВС-ҒЕ8 Ғгопіспсі 8егуісез ігее тармақты күрьглым

ВС-ҒЕ8-ВІІ8 ІМеісүеаұег Визіпезз 
Сііепі

Ғгате жақтау

ВС-ҒЕ8-ОКА Огарһіс саіе§огу санат

ВС-ҒЕ8-0КА Огарһіс сһап§е йа§ өзгеріс жалаушасы

ВС-ҒЕ8-0КА Огарһіс сіазз класс

ВС-ҒЕ8-0КА Огарһіс соіог раіеііе түс палитрасы

ВС-ҒЕ8-0КА Огарһіс §гарһіс8 іуре сызба түрі

ВС-ҒЕ8-0КА Огарһіс һапсііе идентификатор

ВС-ҒЕ8-0КА Огарһіс раііегп үлгі

ВС-ҒЕ8-0КА Огарһіс 8ііһ8Ігисіиге ішкі құрылым

ВС-ҒЕ8-0КА Огарһіс зупсһгопігаііоп синхрондау

ВС-ҒЕ8-0КА Огарһіс ігее зігисіиге тармақты қүрылым

ВС-ҒЕ8-ОКА Огарһіс ипсіо бас тарту

ВС-ҒЕ8-0Ш Огарһісаі Еізег 
ІпІегҒасе

сапсеі болдырмау

ВС-ҒЕ8-ОІЛ Огарһісаі ЕҒзег 
ІпіегҒасе

сІірЬоагсІ аралық сақтағыш

ВС-ҒЕ8-0Ш Огарһісаі ЕҒзег 
ІпіегҒасе

соііарзе Ж И Ю

ВС-ҒЕ8-ОІЛ Огарһісаі ЕҒзег 
ІпіегҒасе

соіог раіеііе түс палитрасы

ВС-ҒЕ8-0Ш Огарһісаі ЕҒзег 
ІпіегҒасе

соттапсі йеісі пәрмен өрісі

ВС-ҒЕ8-0Ш Огарһісаі ЕҒзег 
ІпіегҒасе

епігу енгізілім

ВС-ҒЕ8-0Ш Огарһісаі ЕҒзег 
ІпіегҒасе

Ғгате фрейм

ВС-ҒЕ8-0Ш Огарһісаі ЕҒвег 
ІпіегҒасе

ісоп белгіше

ВС-ҒЕ8-ОШ Огарһісаі ЕҒзег 
ІпіегҒасе

те88а§е іуре хабар түрі

ВС-ҒЕ8-0Ш Огарһісаі ЕҒзег 
ІпіегҒасе

паүідаіе өту
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ВС-ҒЕ8-ОИІ Огарһісаі ІІаег 
Іпіегіасс

пс\\' епііу жаңа енгізілім

ВС-ҒЕЗ-СШ Огарһісаі Шег 
ІііІеіТасс

орГіопаІ епГгу қосымша енгізілім

ВС-ҒЕ8-ОШ Огарһісаі ЕҒкег 
ІпІеіТасс

роБзіЫе епГгіек ықтимал
енгізілімдер

ВС-ҒЕ8-ОІЛ Огарһісаі Скег 
ІпІегГасе

гес]иігесі епГіу міндетті енгізілім

ВС-ҒЕ8-ОШ Огарһісаі ІІ8ег 
ІпІегГасс

ге^иігесі епГгу Гіеісі міндетті енгізілім 
өрісі

ВС-ҒЕ8-ОШ Огарһісаі Свсг 
ІпІегГасе

гсусгзе қайтару

ВС-ҒЕ8-ОІЛ Огарһісаі ІІкег 
ІпГеіТасе

ксІесГіоп таңдау

ВС-ҒЕ8-ОІЛ Огарһісаі ІТзег 
ІпіегГасе

киЬоЬіесГ ішкі нысан

ВС-ҒЕ8-ОШ Огарһісаі ІІхег 
Іпісгіасс

ЦПСІО бас тарту

ВС-ҒЕ8-ІТ8 8АР ІпГегпеГ 
Тгапяасііоп Зегуег

яупсһгопі/аГіоп синхрондау

ВС-ҒЕ8-ІТ8 8АР ІпГегпеГ 
ТгапкасГіоп З с г у с г

ГетрІаГе Гуре үлгі түрі

ВС-ШМ ІсІепГіГу Мапа§етепГ сопГехГ мәтінмән

ВС-ГОМ МепГіГу МапацетепГ епГгу Гуре енгізілім түрі

ВС-ІЬМ ІпГогтаГіоп ЬіҒесусІе 
Мапа§етепГ

ассеззіЬіІіГу кіру мүмкіндігі

ВС-ІЬМ ІпГогтаГіоп ЬіГесусІе 
Мапа§етепГ

сіігесГ ассе88 тікелей кіру

ВС-ІЬМ ІпГогтаГіоп ЬіГесусІе 
Мапа§етепГ

йеісі саГаіо§ өрістер каталогы

ВС-ІЬМ ІпГогтаГіоп ЬіГесусІе 
Мапа§етепГ

о^есГ саГе§огу нысан санаты

ВСЛА8 Іауа АррІісаГіоп 
Зегуег

саГе§огу санат

ВС-ІА8 Іаұа АррІісаГіоп 
Зегуег

соппесГіоп байланыс

ВСЛА8 ,Іауа АррІісаГіоп 
Зегуег

сопГехГ мәтінмән
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ВС-ІА8 В т і Арріісаііоп 
8сгүег

1о§ёіп§ журналға жазу

вс-;А 8 Іауа Арріісаііоп 
8егұег

кегіаіі/аііоп серия жасау

в с м Визіпезз
Соттипісаііопз
МападетепІ

ОиіЬоітсІ ОиіЬоипЬ

ВС-МГО-АЬЕ АЬЕ ІпІе§га(іоп 
Тесһпо1о§у

Ьакіс Іуре негізгі түр

ВС-МГО-АЬЕ АЬЕ ІпІе§га(іоп 
Тесһпоіоцу

Ьиаіпекя ргосезз бизнес процесс

ВС-МГО-АЬЕ АЬЕ ІпІе§гаііоп 
ТесһпоІо§у

сопіехі мэтінмэн

ВС-МГО-АЬЕ АЬЕ Іпіе§гаііоп 
Тесһпо1о§у

ЕГ)І те88а§е Іуре ПОІ құжатының 
түрі

ВС-МГО-АЬЕ АЬЕ Іп(е§гаІіоп 
Тесһпо1о§у

ЕІ)( киЬкукІет ЕБІ ішкі жүйесі

ВС-МГО-АЬЕ АЬЕ ІпІе§гаІіоп 
Тссһпоіоцу

ехіепзіоп Іуре кеңейтім түрі

ВС-МГО-АЬЕ АЬЕ ІпІе§гаІіоп 
Тесһпо1о§у

йііег оЬіесІ Іуре сүзгі нысанының 
түрі

ВС-МГО-АЬЕ АЬЕ ІпІе§гаІіом 
Тесһпо1о§у

ісіеліііісаііоп
пиіпЬег

идентификациялық
нөмір

ВС-МГО-АЬЕ АЬЕ ІпІе§гаІіоп 
Тесһпоіоау

ГОос Іуре Иос түрі

ВС-МГО-АЬЕ АЕЕ Іпіецгаііом 
Тесһпоіоцу

те88а§е сосіе хабар нұсқасы

ВС-МГО-АЬЕ АЬЕ ІпІе§га1іоп 
Тесһпо1о§у

те88а§е Гипсііоп хабар функциясы

ВС-МГО-АЬЕ АЕЕ ІпІе§гаІіоп 
Тесһпо1о§у

те88а§е §гоир хабарлар тобы

ВС-МГО-АЬЕ АЬЕ Іпіецгаііол 
Тесһпо1о§у

те88а§е Іуре хабар түрі

ВС-МГО-АЬЕ АЬЕ ІпІе§гаІіоп 
Тесһпо1о«у

рогі Іуре порт түрі

ВС-МГО-АЬЕ АЬЕ Іміецгаііоп 
Тесһпо1о§у

ргосе88 процесс

ВС-МГО-АЬЕ АЬЕ 1пІе£гаІіоп 
Тесһпоіо^у

ргосезз сосіе процесс коды
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ВС-МГО-АЬЕ АЬЕ ІпІе§гаІіоп

ТССІ1ІЮІ0£У
с|иа1іҒісаііоп квалис})икация

ВС-МГО-АЬЕ АЬЕ Іпіе§га1:іоп 
Тесһпо1о§у

циаіійесі сараланған

ВС-МГО-АЬЕ АЬЕ ІпІе§гаІіоп 
Тесһпо1о§у

циаіійег саралаушы

ВС-МГО-АЬЕ АЬЕ ІпІе§гаІіоп 
Тесһпо1о§у

зе^тепі есіііог сегмент өңдегіш

ВС-МГО-АЬЕ АЬЕ ІпІе§гаІіоп 
Тесһпо1о§у

8с§тепі іуре сегмент түрі

ВС-МГО-АЬЕ АЬЕ ІпІе§гаііоп 
Тесһпо1о§у

зегіаіігаііоп сериялау

ВС-МГО-АЬЕ АЬЕ Іпіе§гаІіоп 
Тесһпоіоцу

8иЬ8е§тепі ішкі сегмент

ВС-МОВ 8АР МеШеаұег 
Моһііе

сіеуісе ГО қүрылғы
идентификаторы

ВС-МОВ 8АР ЫеІ\Үеауег 
Моһііе

8упсһгопІ2 аііоп синхрондау

ВС-ОР Орегаііп§ Зузіеіп 
РІаіГоппк

рагііііоп мекенжай кеңістігі

ВС-ОР Орегаііп§ 8уз1ст 
РІаііогтз

ге^іоп аймақ

ВС-8ЕС 8есигііу с!і§ііа1 8І§паіиге электронды
қолтаңба

ВС-8ЕС-ЕІ8Я Изег Асітіпікігаііоп асііуііу §гоир әрекеттер тобы

ВС-8ЕС-ЕҒ8Я Икег Лс1тіпІ8іі'аІіоп аиіһогігаііоп Пеісі өкілеттік өрісі

ВС-8ЕС-08К 1І8ег Ас1тіпІ8ігаііоіі аиіһогігаііоп іуре өкілеттік түрі

ВС-8ЕС-08К ІІзег Ас1тіпІ8ігаііоп соппесііоп байланыс

ВС-8ЕС-ЕҒ8К Ызег Ас1тіпІ8Ігаііоп 8иЬргоЫе ішкі профиль

ВС-8КҮ Ва8І8 8СГУІСС8 / 
Соттипісаііоп 
ІпіегГасев

сіазв класс
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ВС-8КУ Ванік Зегуісек / 
Сотшипісаііоп 
ІпІсгГасск

с1а88 іуре класс түрі

ВС-8КУ Вазік 8егуісез / 
СоттипісаГіоп 
ІпісгГасек

8ІСЖАШКЕ 8ЮЫАТШЕ

ВС-8КУ Вазіз Зегуісез / 
Соттипісаііоп 
ІпІсгГасез

ііте уақыт

ВС-8КУ Ва8І8 8егуісе8 / 
Соттипісаііоп 
ІпіегГасез

уагіапі нүсқа

ВС-8КУ-АВК АСІСІГС88
Мапа§етепі/ 
В118ІПС88 АСІСІГС88

саІІЬаск қайта шақыру

ВС-8КУ-АОК Асісігезз 
Мапа§етепі/ 
Визіпезв АСІСІГС88

регзоп питЬег тұлға нөмірі

ВС-8КҮ-АОК АСІСІГС88 
Мапа§етепі/ 
Визіпезз Асісігезз

гоот бөлме

ВС-8КУ-АЬУ 8АР ЬІ8і Уіешег һурегііпк гиперсілтеме

ВС-8КУ-АКЬ АгсһіусЬіпк соттипісаііоп іуре байланыс түрі

ВС-8КУ-АКЬ АгсһіуеЬіпк сіоситепі сіазз қүжат санаты

ВС-8КУ-АКЬ АгсһіуеЬіпк Гах факс

ВС-8КУ-АКЬ АгсһіуеЬіпк те88а§с іуре хабар түрі

ВС-8КУ-А8Ғ Оепегаі 8егуісе 
Ғипсііоп8

саіепсіаг іуре күнтізбе түрі

ВС-8КҮ-ВК ВКҒрІиз - 
ЛВАР-Вазесі 
Визіпезз Киіез

ассезз Іеуеі кіру деңгейі

ВС-8КУ-ВК ВКҒрІиз - 
ЛВАР-Вазесі 
Вивіпезз Киіез

зіогаце іуре сақтау түрі

ВС-8КУ-ВКҒ Визіпезз Киіе 
Ғгатсшогк

сопіехі мәтінмән

ВС-8КҮ-ВКҒ Визіпеаз Киіе 
Ғгатесүогк

гезиіі іуре нәтиже түрі

ВС-8КҮ-СМ Сазе Мапа^етепі саіе§огу санат
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ВС-8КУ-СМ Сакс Мапа§етеп1 ргосезз гоиіе орындау жолы

ВС-8КУ-СОМ Соттипісаііоп 
Зегуісез: Маіі, Ғах, 
8М8, Теіерһопу

асИге88 іуре мекенжай түрі

ВС-8КУ-СОМ Сотпшпісаііоп 
Зегуісез: Маіі, Ғах, 
8М8, Теіерһопу

Ьосіу рагі негізгі бөлім

ВС-8КҰ-СОМ Сопитшпісаііоп 
8етсе§: Маіі, Ғах, 
8М8, Теіерһопу

Ьизу бос емес

ВС-8КУ-СОМ Соттипісаііоп 
8егуісе8: Маіі, Ғах, 
8М8, Теіерһопу

соттипісаііоп іуре байланыс түрі

ВС-8КҮ-СОМ Соттипісаііоп 
8етсе8: Маіі, Ғах, 
8М8, Теіерһопу

сіоситепі сіазв қүжат түрі

ВС-8КУ-СОМ Соттипісаііоп 
Зегуісез: Маіі, Ғах, 
8М8, Теіерһопу

һеасіег тақырып

ВС-8КУ-СОМ Соттипісаііоп 
Зегұісез: Маіі, Ғах, 
8М8, Теіерһопу

гесіріепі іуре алушы түрі

ВС-8КУ-СОМ Соттипісаііоп 
8егұісе8: Маіі, Ғах, 
8М8, Теіерһопу

зепсі аіігіһиіе жіберу атрибуты

ВС-8КУ-СОМ Сотпшпісаііоп 
8егуісе8: Маіі, Ғах, 
8М8, Теіерһопу

зепсі сіаіе жіберу күні

ВС-8КУ-СОМ Соттипісаііоп 
Зегуісез: Маіі, Ғах, 
8М8, Теіерһопу

зелсіег Ю жіберуші
идентификаторы

ВС-8КУ-ҒР Ғогтз Ргосех8Іп§ сопіехі мәтінмән

ВС-8КУ-КРК-
ӘМ8

Ооситспі
Мапа§етепІ
8 с г у і с с 8

гсіаііопяһір іуре қатынас түрі

ВС-8КУ-КРК-
БМ8

Боситепі
Мапацетепі
Зегуісез

8іога§е саіе§огу сақтау санаты

ВС-8КҮ-РМІ Ргосевз Мопііогіп§ 
ІпҒгазігисіиге

Ьшіпевз ргосезз бизнес процесс
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ВС-ЗКУ-КЕР КерогС Тгее посіе іуре түйін түрі

ВС-8КУ-КМ 8АР Кесогсік 
Мапа§етепІ

іуре түр

ВС-8КУ-КМ 8АР КссогсҒ 
Мапа§етепІ

уаііапі нүсқа

ВС-8КУ-8СК ЗАРзсгірІ сспіегей ортаға келтірілген

ВС-8КУ-8СК ЗАРксгірІ сІірЬоагсІ аралық сақтағыш

ВС-8КУ-8СК 8АРясгірІ Гопп сіакк формуляр класы

ВС-8КУ-8СК ЗЛРксгірІ зсгееп Іуре экран түрі

ВС-8КУ-8СК 8АРксгірІ 8Іу1е стиль

ВС-8КУ-8СК 8АРзсгірІ ГехГ ГогтаГ мэтін пішімі

ВС-8КУ-8СК ЗАРксгірІ ГехГ Гуре мэтін түрі

ВС-8КУ-88Ғ 8тагІ Ғогтх \үіпсіо\у Гуре терезе түрі

ВС-8КҮ-ТХУ Техі Үегіісаіігаііоп ГехГ Гуре мәтін түрі

вс-ткх ТКЕХ саГе§огу санат

вс-ткх ТКЕХ геіеүапсе қатыстылық

ВС-Т\¥В Теяі \УогкЪепсһ сопГехГ мәтінмән

ВС-\УБ \УеЪ Оупрго соІІесГіоп Гуре жинақтау түрі

ВС-\УБ \УеЪ Бупрго сопГехГ мәтінмән

ВС-\УБ \УеЪ Вупрго Гуре түр

ВС-\УО-АВА \УеЪ Бупрго АВАР а§§ге§аГіоп біріктіру

ВС-\УБ-СМР-
ҒРМ

Ғіоогріап Мапацсг 
\УеЪ Ьупрго АВАР

ІауоиГ Гуре пішім түрі

ВС-ШЫАУ \УеЪ 8сгееп .Іауа ЪиГГоп түйме

ВС-\УІ)-РТЫ \УеЪ Г)упрго Раіісгп НеҒаиІГ зеГ әдепкі жинақ

ВС-ХІ Ехсһап§е
ІпГгакІгисГиге

асГіоп операция

ВС-ХІ Ехсһап§е
ІпГгазІгисШге

Ъизіпевз всепагіо бизнес сценарий

ВС-ХІ Ехсһап§е
Іпігакішсіигс

сІаГа Гуре дерек түрі
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В С - Х І Е х с һ а п § е

І п & а з і ш с і и г е

й е і һ ө р і с

В С - Х І Е х с һ а п § е

І п & а з і ш с і и г е

т е к к а ц е х а б а р

В С - Х І Е х с һ а п ё е

І п & а з і г и с і и г е

т е 8 8 а § е  І у р е х а б а р  т ү р і

В С - Х І Е х с һ а п § е

І п & а к і ш с һ і г е

р і р е і і п е к о н в е й е р

В С - Х І Е х с һ а п § е

І п & а з і ш с і и г е

і а з к  і у р е т а п с ы р м а  т ү р і

В \ ¥ 8 А Р  В ш і п е з к

І п і Ъ г т а һ о п

\ У а г е һ о и 8 е

г е і е г е п с е

с һ а г а с і е г і в і і с

а н ы қ т а м а л ы қ  с и п а т

В \ У 8 А Р  В ш і п е 8 8

І п і о г т а һ о п

\ У а г е һ о и з е

в е г у і с е  і у р е қ ы з м е т  т ү р і

В \ ¥ - В Е Х В и з т е в з  Е х р і о г е г һ и і і о п т ү й м е

В \ У - В Е Х В ш і п е з з  Е х р і о г е г с а і е § о г у с а н а т

В \ У - В Е Х В и з і п е з з  Е х р і о г е г с І і з і г і Ъ и і і о п  і у р е ү л е с т і р у  т ү р і

В \ У - В Е Х В и 8 І п е 8 8  Е х р і о г е г г е с і р і е п і

с і е і е г т і п а і і о п

а л у ш ы н ы  а н ы қ т а у

В \ У - \ У Н М \ ¥ а г е һ о ш е

М а п а § е т е п І

а § § г е § а і е ж и ы н т ы қ

С А С г о 8 8 - А р р 1 і с а һ о п

С о т р о п е п і к

һ и з і п е з з  з с е п а г і о б и з н е с  с ц е н а р и й

С А С г о 8 8 - А р р 1 і с а һ о п

С о т р о п е г Ш

с і е і і у е г у  с а і е § о г у ж е т к і з у  т ү р і

С А С г о 8 8 - А р р 1 і с а һ о п

С о т р о п е п й

І о г т  і у р е ф о р м у л я р  т ү р і

С А С г о 8 8 - А р р 1 і с а һ о п

С о т р о п е п і а

к е у  & § и г е  с а і е « о г у к ө р с е т к і ш  с а н а т ы

С А С г о 8 8 - А р р 1 і с а һ о п

С о т р о п е п і з

о г с іе і '  с а і е § о г у т а п с ы р ы с  с а н а т ы

С А С г о 8 8 - А р р 1 і с а һ о п

С о т р о п е п і з

р г о Ы е т  а п а і у з і з м ә с е л е н і  т а л д а у

С А С г о 8 8 - А р р 1 і с а һ о п

С о т р о п е п һ

г е р о й е с е п
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СА Сгозз-Арріісаііоп
Сотропепіз

зегуісе іуре қызмет түрі

СА Сго88-ЛррІісаІіоп
Сотропепіз

8І§паіиге іуре қолтаңба түрі

СА-АШ Аисііі Мапацетепі оЬіесі саіе§огу нысан санаты

СА-АШ Аисііі Мапа§етспІ ргосезз іехі процесс мэтіні

СА-СЬ Сіазвійсаііоп аскііііопаі сіаіа қосымша мәлімет

СА-СЬ Сіаззійсаііоп саіа1о§ сһагасіегізііс каталог сипаты

СА-СЬ Сіазвійсаііоп сһагасіегізііс сипат

СА-СЬ Сіаззійсаііоп сһагасіегізііс
сіезсгірііоп

сипат аты

СА-СЬ С1а88Ійсаііоп сһагасіегізііс огі§іп сипаттың бастапқы 
орны

СА-СЬ Сіаззійсаііоп сһагасіегізііс уаіие сипат мәні

СА-СЬ Сіаззійсаііоп сһагасіегізііс ұаіие 
аззідптепі

сипат мәнін 
тағайындау

СА-СЬ Сіаззійсаііоп сіазз класс

СА-СЬ Сіаззійсаііоп сіазз сһагасіегізііс класс сипаты

СА-СЬ Сіаззійсаііоп сіазз сіезсгірііоп класс сипаттамасы

СА-СЬ Сіаззійсаііоп сіазз һіегагсһу кластар иерархиясы

СА-СЬ Сіаззійсаііоп сіазз іуре класс түрі

СА-СЬ Сіаззійсаііоп сіаззійсаііоп жіктеме

СА-СЬ Сіаззійсаііоп сизіотег сіазз дебиторлар класы

СА-СЬ Сіавзійсаііоп сіаіа іуре дерек түрі

СА-СЬ Сіаззійсаііоп іпһегііесі
сһагасіегізііс

мүраланған сипат

СА-СЬ Сіаззійсаііоп іпіііаі сіазз бастапқы класс

СА-СЬ Сіаззійсаііоп таіегіаі сіазз материал класы

СА-СЬ Сіаззійсаііоп оЬіесі іуре нысан түрі

СА-СЬ С1а88Ійсаііоп орііопаі
сһагасіегізііс

қосымша сипат

СА-СЬ Сіаззійсаііоп ог§апІ2 аііопа1 агеа үйымдық аймақ
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СА-СЬ Сіаззійсаііоп гап§е іаЫе ауқым кестесі

СА-СЬ Сіаякійсаііоп гейггепсе
сһагасіегіяііс

нысан сипаты

СА-СЬ С1а88Ійсаііоп гсс]иігесІ
сһагасіегізііс

міндетті сипат

СА-СЬ С1а88Ійсагіоп яиЬогсІіпаІе сіазз бағыныңқы класс

СА-СЬ Сіазкійсагіоп ІЭ8к 1І8І СІ388 технологиялық 
карталар класы

СА-СЬ Сіаккійсагіоп ұагіапі нұсқа

СА-СЬ Сіаззійсагіоп уепсіог с1а88 кредитор класы

СА-БМ8 Ооситепі
Мапа§етепі 8у8іет

асісііііопаі сіаіа қосымша мәлімет

СА-БМ8 Ооситепі
Мапа§етепі 8узіет

арріісаііоп қолданба

СА-БМ8 Ооситепі
Мапа§етепі 8у8іет

сіаіа саггіег дерек тасушы

СА-БМ8 Ооситепі
Мапа§етепі 8у8іет

сіаіа саггіег іуре дерек тасушы түрі

СА-ОМ8 Ооситепі
Мапа§етепі 8узіет

сіоситепі с1а88 қүжат класы

СА-БМ8 Ооситепі
Мапа§етепі 8узіет

сіоситепі уегкіоп қүжат нұсқасы

СА-ОМ8 Ооситепі
Мапа§етепі 8узіет

8іаіи8 іуре күй түрі

СА-Е88 Етріоуее 8с 11- 
Зепгісе

Ригсһазе сатып алу

СА-Еик Еигореап Мопеіагу 
Шіоп: Еиго

Ьазкеі сиггепсу қоржын валютасы

СА-ЕІЖ Еигореап Мопеіагу 
Шіоп: Еиго

ігапзасііоп сиггепсу транзакция
валютасы

САҒ Сотрозііе
Арріісаііоп
Ғгате\үогк

арріісаііоп қолданба

САҒ-ОР САҒ Оиігіесі 
Ргосесіигех

ргосе88 процесс

СА-ҒІМ-ҒСО Ғіпапсіаі Соіхііііопз іпзіаіітепі
гераутепі

бөліп өтеу
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СА-ОТҒ Оепегаі Арріісаііоп 
Ғипсііопк

арріісаііоп 1о£ қолданба журналы

СА-ОТҒ Оепегаі Арріісаііоп 
Ғшісііош

сіаіа Ігапз Гег дерек тасымалдау

СА-ОТҒ Оепегаі Арріісаііоп 
Ғипсііоп8

сіаіа ігапзГег рго§гат дерек тасымалдау 
бағдарламасы

СА-ОТҒ Оепегаі Арріісаііоп 
Ғипсііопк

Гогт сіазз формуляр класы

СА-ОТҒ Оепегаі Арріісаііоп 
Ғипсііопз

Ғогтаі пішімдеу

СА-ОТҒ Оепегаі Арріісаііоп 
Ғипсііоп»

1е§асу йаіа ескі дерек

СА-ОТҒ Оепегаі Арріісаііоп 
Ғипсііош

1е§асу Наіа ігапзГег ескі дерек 
тасымалы

СА-ОТҒ Оепегаі Арріісаііоп 
Ғипсііопк

раскеі іуре бума түрі

СА-ОТҒ Оепегаі Арріісаііоп 
ҒШ1СІІОП8

геіеазе оЬ]есі босату нысаны

СА-ОТҒ Оепегаі Арріісаііоп 
Ғипсііопз

8сһес1и1е Мапа§ег мерзімді жүмыс 
диспетчері

СА-ОТҒ Оепегаі Арріісаііоп 
Ғшісііопя

зігисіиге ігее құрылым

СА-ОТҒ-АІҒ 8АР Арріісаііоп 
ІпісіТасе Ғгатешогк

гесогсі іуре жазба түрі

СА-ОТҒ-В8-МС Ме88а§е Сопігоі тезза^е сопігоі хабарларды басқару

СА-ОТҒ-В8-МС Ме88а§е Сопігоі ргосесіиге процедура

СА-ОТҒ-ООВ Воситепі Виіісіег Гогт формуляр

СА-ОТҒ-БОВ Ооситепі Виікіег іехі Гогтаі мәтін пішімі

СА-ОТҒ-БОВ Ооситепі ВиіИег іехі іуре мәтін түрі

СА-ОТҒТЖТ Баіа Кеіепііоп Тооі Іоіп біріктіру

СА-ОТҒ-ЕСМ Еп§іпеегіп§ Сһап§е 
Мапа§етепі

сопіехі мәтінмән

СА-ОТҒ-КСМ Кесогсіз апсі Сазе 
Мапа§етепі

саіе^огу санат
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СА-ОТҒ-К.СМ Кесопік апсі Саке 
Мапа§етепі

сіазз класс

СА-ОТҒ-КСМ ГіесогсІ8 апсі Сазе 
Мапацетспі

сіізрозаі 8сһес1и1е жою тэртібі

СА-ОТҒ-КСМ КесогсІ8 апсі Саве 
Мапа§етепі

гесогсі питһег жазба нөмірі

СА-МБО Мазіег Г)а1а 
Ооуетапсе

арріісаііоп қолданба

СА-МК8 8АР МиІІІгс8оигсс 
8сһес1іі1т§

шогкііяі жұмыс тізімі

СА-Т8 Тіте 8һееі сіаіа епігу ұіеи/ дерек енгізу көрінісі
СА-Т8 Тіте 8һееі геіеазе босату
СА-\УОІ \¥еЬС1іепі Ш соііарзе жию

с л - т л т ь с і і е т  Ш ехрапсі жаю

с о Сопіго11іп§ Асііуііу-Вазесі
С08ІІП§

процестер бойынша 
шығын есептеу

с о Сопіго11іп§ аётіпізігаііуе
оуегһсасі

әкімшілік шығын

с о Сопіго11іп§ Ьгеак сіодап бөлу

с о Сопіго11іп§ Ьисіцеі геіеаве бюджетті босату

с о Сопіго11іп§ соттіітеп і міндеттеме

с о Сопігоіііпё сопсііііоп іуре шарт түрі

с о Сопіго11іп§ сопзитрііоп түтыну

с о СопІго11іп§ Сопіго11іп§ бақылау

с о Сопіго11іп§ сопіго11іп§ агеа бақылау аймағы

с о Сопіго11іп§ сопіго11іп§ агеа 
сиггепсу

бақылау аймағының 
валютасы

с о Сопіго11іп§ со8і іуре шығын түрі

с о Сопіго11іп§ сиггепсу іуре валюта түрі

с о СопігоИіпё Гипсііопаі агеа функция аймағы

с о Сопіго11іп§ Ііпе ііет герогі тармақтар бойынша 
есеп
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с о СопІго11іп§ Ііпе ііет  зеіііетепі тармақтар бойынша 
есептесу

с о Сопіго11іп§ оҢесі с1а88 нысандар класы

с о Сопіго11іп§ огсіег зіаіи8 тапсырыс күйі
с о СопІго1Ііп§ ріап Ііпе ііет жоспар тармағы
с о СопІго11іп§ ргітагу С08І8 негізгі шығын

с о Сопіго11іп§ ргітагу ро8ііп§ бастапқы өткізбе
с о СопІго11іп§ ргіпі уагіапі басып шығару 

нұсқасы
с о Сопіго11іп§ геуаіиаіс қайта бағалау

с о Соп1го11іп§ геуаіиаііоп қайта бағалау

с о Сопіго11іп§ 8сһесһіІсс1 асііуііу жоспарланған
жұмыс

с о Сопігоіііпц зсгееп уагіапі енгізу нұсқасы

с о Сопіго11іп§ зеіесііоп уагіапі таңцау нұсқасы

с о СоііІго11іп§ іоіаіз ііет қорытынды тармақ

с о СопІго11іп§ ирсіаіе жаңарту

с о СопІго11іп§ уаіиаііоп уіе\ү бағалау көрінісі

с о Сопіго11іп§ уегзіоп нұсқа

СО-ОМ-АВС Асііуііу-Вавесі
Созііп§

Ьизіпеаз ргосезз бизнес процесс

СО-ОМ-АВС Асііуііу-Вазеё
С08ІІП§

Ьи8Іпе88 ргосезз 
аіігіЬиіе

бизнес процесс 
атрибуты

СО-ОМ-АВС Асііүііу-Вазесі
С08ІІП§

іазк тапсырма

СО-ОМ-ССА Созі Сепіег 
АссоапІіп§

Ьи8Іпе88 ргосезз 
§гоир

бизнес процестер 
тобы

СО-ОМ-ССА Созі Сепіег 
Ассоипііп§

созі еіетепі 
аіігіЬиіе

шығын элементінің 
атрибуты

СО-ОМ-ССА Созі Сепіег 
Ассоипііп§

сіерспсіспсу іуре тәуелділік түрі

СО-ОМ-ССА Со8І Сепіег 
Ассоипііп§

оиіриі ргісе шығыс баға
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СО-ОМ-ССА Созі Сепіег 
АСС011ПІІП£

рсгіосі іпіегүаі кезеңдер аралығы

СО-ОМ-ССА Сояі Сспіег 
Ассоипііп§

регіосііс ргосе88Іп§ кезеңдік өңдеу

СО-ОМ-ССА Созі Сепіег 
АссоипІіп§

гесеіуег со8і сепіег алушы шығын көзі

СО-ОМ-ССА Созі Сепіег 
Ассошіііпц

гезоигсе іуре ресурс түрі

СО-ОМ-ССА Созі Сепіег 
Ассоипгіп§

геуаіие қайта бағалау

СО-ОМ-ССА Созі Сспіег 
Ассоип1:іп§

яемсіег со8і сепіег жіберуші шығын 
көзі

СО-ОМ-ОРА Оуегһеасі Соаі 
Оп1ег8

сотшіітепі ирйаіе міндеттемені
жаңарту

СО-ОМ-ОРА ОуегІісасІ Созі 
Огйег8

сіізаііоу/есі 
ігапзасііоп §гоир

рүқсаты жоқ 
транзакциялар тобы

СО-ОМ-ОРА ОуегһеасІ Созі 
Огс1ег8

огсісг саіе§огу тапсырыс санаты

СО-ОМ-ОРА Оуегһеасі Созі 
Огсіегз

огсіег зіаіив 
тапа§етепі

тапсырыс күйлерін 
басқару

СО-ОМ-ОРА Оуегһеасі Сояі 
Огсіегк

геуаіиаііоп қайта бағалау

СО-РА РгоһіаЬіІІІу Апаіузіз Ьааіс герогі жедел есеп

СО-РА РгоііІаЬІІіІу Апаіузіз сһагасіегізііс сипат

СО-РА РгоһІаЬіІіІу Апаіузіз сһагасіегізііс цгоир сипаттар тобы

СО-РА РгойІаЪіІііу Апаіузіз йезііпаііоп межелі орын

СО-РА РгойіаЬіІііу Апаіузіз ііпе ііет сіікріау тармақтарды
көрсету

СО-РА РгойіаЬіШу Апаіузіз Ііпе ііет Іауоиі тармақ пішімі

СО-РА РгойІаЬіІііу Апаіузіз 1І8І іуре тізім түрі

СО-РА РгойіаЬіЫу Апаіузіз тоуе жылжыту

СО-РА РгоЫаЬіІііу Апаіузіз регіосі іуре мерзім түрі

СО-РА РгойіаЬіЫу Апаіузіз рге8иттагІ2:ес1 сіаіа алдын ала
есептелген
қорытынды

СО-РА РгойіаЬіІііу Апаіузіз гаііо қатынас
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СО-РА РгоЛіаһіІіІу Апаіукіз гаііо зсһете қатынас схемасы

СО-РА Ргойіаһііііу Апаіузів геа1і§птепі түзету

СО-РА Ргойіаһііііу Апаіузіз геа1і§птепі §гоир түзету тобы

СО-РА РгойіаЬіІііу Апаіузіз геа1і§птепі гсс[ие8і түзету сұрауы

СО-РА РгойіаЬіІіІу Апаіузів і'еа1іцптспІ гип түзету сеансы

СО-РА РгойІаЬіІіІу Апаіузіз гесопі іуре жазба түрі

СО-РА РгойІаЬіІііу Апаіувів геуаіиаііоп кеу бағалау кілті

СО-РА РгойіаЬіІііу Апаіузіз 8е§тепі Іеұеі сегмент деңгейі

СО-РА РгойіаЬіНіу Апаіузів зіапсіагсі С|иапіііу стандартты мөлшер

СО-РА РгойіаЬіІііу Апаіузіз зіапсіагсі ипіі оі* 
теазиге

қалыптық өлшем 
бірлігі

СО-РА РгойіаЬіІііу Апаіузіз ігапзіег йеісі тасымал өрісі

СО-РА РгойіаЬіІііу Апаіузіз уаіиаііоп апаіузіз бағалау талдауы

СО-РА РгойіаЬіІііу Апаіузіз \үеі§һііп2 үлесін анықтау

СО-РС Ргосіисі Созі 
СопігоПіпц

ассоипііпё уіе\ү бухгалтерлік есеп 
көрінісі

СО-РС Ргосіисі Со8і 
Сопіго11іп§

сопзитрііоп іуре түтыну түрі

СО-РС Ргосіисі Созі 
СопігоІНпц

созі герогі шығын есебі

СО-РС Ргойисі Созі 
Сопіго11іп§

со8ііп§ ііет есептеу тармағы

СО-РС Ргосіисі Созі 
Сопіго11іп§

С0 8 І І П §  У СГ8 ІО П есептеу нұсқасы

СО-РС Ргосіисі Созі 
Сопіго11іп§

сиіоІТ регіосі шектеу мерзімі

СО-РС Ргосіисі Созі 
Сопіго11іп§

сіеіаіііі гиіе әдепкі ереже

СО-РС Ргосіисі Созі 
Сопігоіііпд

йеііа розііп^ дельта өткізбе

СО-РС Ргосіисі Созі 
СопігоПіпц

Ехрегі Мосіе сарапшы режимі

СО-РС Ргосіисі Сові 
Сопіго11іп§

һіегагсһу Ю иерархия
идентификаторы
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СО-РС Ргосіисі Созі 

Сопіго11іп§
һіегагсһу посіе иерархия түйіні

СО-РС Ргосіисі Со8і 
Сопіго11іп£

]оіпі ргосезз кешенді процесс

СО-РС Ргосіисі Созі 
Сопіго11іп§

ІОІ 8І2е топтама көлемі

СО-РС Ргосіисі Со8і 
Сопіго11іп§

Іоі зіхе ұагіапсе топтама көлемінің 
ауытқуы

СО-РС Ргосіисі Созі 
СолігоПіпц

тагкіп§ алдын ала белгілеу

СО-РС Ргоскісі Созі 
Сопіго11іп§

таіегіаі ассоипі 
сіеіегтіпаііоп

материал шотын 
анықтау

СО-РС Ргосіисі Созі 
Сопіго11іп§

регіосі 8іаіи8 кезең күйі

СО-РС Ргосіисі Со8і 
Сопіго11іп§

регіосііс гекиііз 
апаіузіз

кезеңдер бойынша 
нәтижелерді талдау

СО-РС Ргосіисі Созі 
Сопіго11іп§

ріаппесі Іоі 8Іге жоспарлы топтама 
көлемі

СО-РС Ргосіисі Созі 
Сопіго11іп§

ровііп^ гиіе өткізбе ережесі

СО-РС Ргосіисі Созі 
Сопіго11іп§

ргосекз саіе§огу процесс санаты

СО-РС Ргосіисі Созі 
СолігоІІілц

ргосигетепі ргоссзз дайындау процесі

СО-РС Ргосіисі Созі 
СоПІГОІ1ІП£

Ргосіисі Созі Ьу 
Регіосі

кезең бойынша өнім 
шығыны

СО-РС Ргосіисі Созі 
СоПІГОІ1ІП£

Ргосіисі Созі 
Ьу 8а1ез Огсіег

сату тапсырысы 
бойынша өнім 
шығыны

СО-РС Ргосіисі Созі 
Сопіго11іп§

ргосһісііол ргосевз өндіріс процесі

СО-РС Ргосіисі Созі 
СоПІГОІ1ІП£

ргойі сіесгеазе кіріс азаюы

СО-РС Ргосіисі Созі 
СоПІГОІ1ІП£

гаііо қатынас

СО-РС Ргосіисі Созі 
СоПІГОІ1ІП£

геіегепсе ипіі; оі 
теазиге

анықтамалық 
өлшем бірлігі
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СО-РС Ргосһісі Созі 
СопІго11іп§

геіеазе босату

СО-РС Ргосіисі Созі 
Соп1го11іп§

герогі цгоир есептер тобы

СО-РС Ргосһісі С08І 
Соп1го11іп§

герогі оЬіесі есеп нысаны

СО-РС Ргосіисі Со8і 
Сопіго11іп§

герогі іуре есеп түрі

СО-РС Ргосіисі Со8І 
Сопіго11іп§

гезегуе резерв

СО-РС Ргосіисі Со8І 
Сопіго11іп§

гезегусз Іог іттіпепі 
І088

күтілген шығын 
резервтері

СО-РС Ргосһісі Со8І 
Сопіго11іп§

гезегуез іог 
ипгеаіігесі созі8

орын алмаған 
шығын резервтері

СО-РС Ргосіисі Со8і 
Сопіго11іп§

гезиііз апаіузіз іогт нәтижелерді талдау 
түрі

СО-РС Ргосіисі Со8і 
Сопіго11іп§

гезиііз апаіузіз 
уегзіоп

нәтижелерді талдау 
нүсқасы

СО-РС Ргосіисі Со8і 
Сопігоіііпё

геуаіиаііоп қайта бағалау

СО-РС Ргосіисі Со8і 
Сопіго11іп§

8а1е8 сіоситепі ііет өтім қүжатының 
тармағы

СО-РС Ргосіисі Со8І 
Сопіго11іп§

зсгар уагіапсе ақаулы өнім 
айырмасы

СО-РС Ргосіисі Со8і 
Сопіго11іп§

ііте  Ьазе уақыт негізі

СО-РС Ргосіисі Со8І 
Сопіго11іп§

ігапзіег со8І8 тасымал шығыны

СО-РС Ргосіисі Со8І 
СопігоІІІпц

ігапзіег ргісе тасымал бағасы

СО-РС Ргосіисі Со8і 
Сопіго11іп§

ігапзіег аітсіиге тасымал қүрылымы

СО-РС Ргосіисі Со8і 
Сопігоіііпц

и8а§е қолданыс

СО-РС Ргосіисі Со8і 
Соп1го11іп§

уаіиаііоп іеүеі бағалау деңгейі

СО-РС Ргосіисі Со8і 
Сопіго11іп§

уіеісі өнім көлемі
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СОКРОЯАТЕ-
ЬЕОАЬ

ОІоЬаІ Ье§а1 
рщ)есІ8

арріісаііоп қолданба

СОКРОКАТЕ-
ЬЕОАЕ

ОІоЬаІ Ее§а1 
ргоіссія

раска§е бума

С8 Сияіотег 8егуісе геаропзс ргойіе жауап профилі

С8 Сизіотег 8егуісе аегсісе қызмет

С8 Сикіотег 8егуісе аоигсе ңиапіііу бастапқы мөлшер

ЕС-С8 Сошшіісіаііоп ассгиаі резервтік аударым

ЕС-С8 Сопвоіісіаііоп асісііііопаі йеіё қосымша өріс

ЕС-С8 Сопяоіісіаііоп аШІіаіеё сотрапу байланысты
компания

ЕС-С8 Сопкоіісіаііоп Ьаіапсе саггуісллүагсі сальдо тасымалы

ЕС-С8 Сопаоіісіаііоп Ьгсаксіошп саіецогу енгізілетін жазба 
түрі

ЕС-С8 Сопаоііёаііоп сарііаі іпуеаітепі капиталдық салым

ЕС-С8 Сопаоіісіаііоп с1еагіп§ ііет есеп айырысу 
тармағы

ЕС-С8 Сопаоіісіаііол соттоп 8іоск кэдуілгі акциялар

ЕС-С8 Сопзоіісіаііоп сопаоіісіаііоп сһагі оі’ 
ассоипіз

есепшоттар тізімі

ЕС-С8 СопзоНсіаііоп сопаоіісіаііоп ііет біріктіру тармағы

ЕС-С8 Сопаоіісіаііоп сіаіа соііесііоп дерек жинау

ЕС-С8 СопаоНсіаііоп сіаіа тіпіп§ дерек табу

ЕС-С8 СолзоНсІаііоп сІітсп8Іоп көрініс

ЕС-С8 Сопаоіісіаііоп ехсһап§е гаіе іуре бағам түрі

ЕС-С8 Сопзоіісіаііоп іаіг уаіие ас!| ііаітепі жасырын 
резервтерді өшіру

ЕС-С8 Сопаоіісіаііоп йпапсіаі 8іаіетепі 
ііет

қаржы есебінің 
тармағы

ЕС-С8 СопзоНёаііоп йзсаі уеаг уагіапі қаржы жылының 
нұсқасы

ЕС-С8 Солаоіісіаііоп іпуепіогу ііет қор тармағы

ЕС-С8 Сопаоіісіаііоп іпүеаісс ипіі инвестиция алушы
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ЕС-С8 Соляоіісіаііоп

ЕС-С8 Сошоіісіаііоп

ЕС-С8 Сіолвоіісіаііоп

ЕС-С8 Сіопзоіісіаііоп

ЕС-С8 Сопяоіісіаііоп

ЕС-С8 Сіопяоіісіаііоп

ЕС-С8 Сопяоіісіаііоп

ЕС-С8 Сопяоіісіаііоп

ЕС-С8 Сопяоіісіаііоп

ЕС-С8 С’оп8о1іс1а1іоп

ЕС-С8 Сіопяоіісіаііоп

ЕС-С8 Соляоіісіаііоп

ЕС-С8 Сопзоіісіаііоп

ЕС-ЕІ8 Ехесиііуе
іпГогпіаІіол Зухіет

ЕС-ЕІ8 Ехесиііуе 
Іпіогтаііоп 8ук1ет

ЕС-РСА Ргойі Сепіег 
АссоипІіп§

ЕС-РСА РгоГіІ Сепіег 
Ассоипіілв

ЕС-РСА Ргойі Сепіег 
Ассоипйп§

ЕС-РСА Ргойі Сепіег 
Ассоипйп§

ЕН8 Епуігоптепі, 
Неаііһ апсі 8аГеіу

ЕН8 Епуігоптепі, 
Неаііһ апсі 8аГеіу

ЕН8 Епуігоптепі, 
Неаііһ апсі 8аҒеіу

ЕН8 Етйгоптепі, 
Неаііһ апсі 8аГеіу

пе§аііуе §оосі\үіП жағымсыз гудвилл

регіосі саіе§огу мерзім түрі

ргоуіяіоп резервтік аударым

героіі есеп

геусгяаі сіоситепі түзету қүжаты

геуегке рояІіп§ өткізбені түзету

яеіесіесі ііет таңдалған тармақ

яоіігсс ііет қайта жіктеудегі 
бастапқы тармақ

киһііет қосалқы тармақ

яиЬііст саіе§огу қосалқы тармақ 
санаты

іеяі пдп сынақ сеансы

іоіаік ііет қорытынды тармақ

ігапяГег тасымалдау

ііте Ьазе уақыт негізі

\үсі§һі үлес

сіеагіп§ ііпе ііет есеп айырысу 
тармағы

сотрапу сосіе 
§гоир

баланстық бірліктер 
тобы

огі§іп оЬ]ссі бастапқы нысан

ігапзГег ргісіпц тасымал бағаларын 
белгілеу

ей§е жиек

ІаЬеі заттаңба

оЬ]есі іуре нысан түрі

үаіие а88І§птепі мән тағайындау
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ЕР Нпіегргікс Рогіаі аиіһогігаііоп өкілеттік

ЕР Епіегргіяе Рогіаі \¥І2 агс1 шебер

ЕР-КМ Кпо\ү1е<І§е 
Мапа§етепІ апсі 
СоІІаЬогаІіоп

есіііог өвдегіш

ЕР-КМ Кпоу/Іесіце 
Мапацетепі апсі 
СоІІаЬогаІіоп

ііет іуре тармақ түрі

ЕР-КМ КП0№ІССІ2С 
Мапгщетепі апсі 
СоІІаЬогаІіоп

таг§іп шет

ЕР-КМ Кпосүіесіце 
Мапа§етепІ апсі 
СоІІаЬогаІіоп

розі хабар

ЕР-КМ Кпо\ү1е<1§е 
Мапа^етепі апсі 
СоІІаЬогаІіоп

гс]ссі қабылдамау

ЕР-КМ Кпо\уІес1§е 
Мапацетелі апсі 
СоІІаЬогаІіоп

іаЬзігір қойынды

ЕР-КМ-СМ КМ Сопіепі 
Мапа§етепі

геіесі қабылдамау

ЕР-КМ-СМ КМ Сопіепі 
Мапа§етепі

иріоасі жүктеп салу

ЕР-КМ-СОЬ КМ СоІІаЬогаііоп: 
Вакіс Тооіз

саіецогу санат

ЕР-КМ-СОЬ КМ СоІІаЬогаііоп: 
Вакіс ТооІ8

ргоуісіег провайдер

ЕР-КМ-СОЬ КМ СоІІаЬогаііоп: 
Вазіс Тооіз

гоот іуре бөлме түрі

ЕР-КМ-СОЬ КМ СоІІаЬогаііоп: 
Вазіс Тооіз

зегұісе іуре қызмет түрі

ЕР-РШ-ЫАҰ Ыауіцаііоп зіуіе стиль

ҒІ Ғіпапсіаі Ассоипііп§ асіуапсе геіигп іог іах 
оп 8аІе8/ригсһа8С8

салықтың аванс 
жарналары туралы 
анықтама

ҒІ Ғіпапсіаі Ассоипііп§ Ьапк соипігу банк елі

ҒІ Ғіпапсіаі Ассоипііп§ Ьапк §гоир банктер тобы
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ҒІ Ғіпапсіаі АссоітІіп§ Ьапк 8 С ІС С ІІО П банкті тандау

ҒІ Ғіпапсіаі Ассоипііпс; сиггепсу іуре валюта түрі

ҒІ Ғіпапсіаі Ассоип(іп§ сіаіа тесііит 
ехсһап§е

дерек тасушыларын 
айырбастау

ҒІ Ғіпапсіаі Ассоипііпц сіізріау Ғогтаі көрсету пішімі

ҒІ Ғіпапсіаі АссоипІіп§ еуаіиаііоп іуре бағалау түрі

ҒІ Ғіпапсіаі Ассошіііпц еуаіиаііоп уіелү бағалау көрінісі

ҒІ Ғіпапсіаі АссоипІіп§ ехсһап§е гаіе 
сіИТсгепсе

бағам айырмасы

ҒІ Ғіпапсіаі АссоипІіп§ ехсһап§е гаіе І088 бағам шығыны

ҒІ Ғіпапсіаі АссоипІіп§ іприі іах сіесіисііоп кіріс салық шегерімі

ҒІ Ғіпапсіаі АссоипІіп§ ІоскЬох банк үяшығы

ҒІ Ғіпапсіаі Ассошіііпц ргоуізіопаі гип алдын ала жүргізу

ҒІ Ғіпапсіаі Ассошпіп§ \үііһһо1сііп§ іах іуре кіріс көздеріне 
салынатын салық 
түрі

ҒІ-АА Аззеі Ассоипііп§ аШІіаіес! сотрапу байланысты
компания

ҒІ-АА АкзеІ Ассоипііп§ аііосаііоп үлестіру

ҒІ-АА АззеІ Ассоипііп§ авзеі актив

ҒІ-АА Аззеі АссоипІіп§ аззеі §гоир активтер тобы

ҒІ-АА Акзеі Ассоип1іп§ а88еі 8а1е актив сату

ҒІ-АА Акзеі Ассоип1іп§ іпсісх зегіез индекс қатары

ҒІ-АА Аззеі АссоипІіп§ ро8ііп§ һаіе өткізбе күні

ҒІ-АА Аззеі Ассоипііп§ Р 0 8 І І П §  1о« өткізбе журналы

ҒІ-АА Авзеі АссоипІіп§ геаі С8іаіс жылжымайтын
мүлік

ҒІ-АА Аззеі Ассоипііп§ геаі езіаіе жылжымайтын
мүлік

ҒІ-АА Азкеі Ассоипііп§ Кеаі Езіаіе 
тапа§етепі

Жылжымайтын 
мүлікті басқару

ҒІ-АА Акзеі Ассоипііпё геріасетепі
іпүезітепі

қайта инвестиция 
құю
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ҒІ-АА АкзеІ АссоипІіп§ зиһзе^иепі розііп§ өткен күнмен өткізу

ҒІ-АА Азкеі Ассоипііпё ігапзасііоп транзакция

ҒІ-АА Аккеі Ассоипііп§ ігапзасііоп §гоир транзакция тобы

ҒІ-АА Акзеі Ассоипііп§ ігапзасііоп іуре транзакция түрі

ҒІ-АА Авкеі Ассоипііпц ігапзасііоп іуре 
саіедогу

транзакция түрінің 
санаты

ҒІ-АА Аззеі Ассоипііп§ ігапзасііоп іуре 
8'оир

транзакция 
түрлерінің тобы

ҒІ-АА А8кеі Ассоипііп§ ипсіо бас тарту

ҒІ-АА Л88СІ Ассоипііп§ уаһіаіесі ^оосіз 
гесеірі

бағаланған 
материалдар түсімі

ҒІ-АА Аззеі Ассоипііп§ уаіие ІгапзГсітесі тасымалданған мэн

ҒІ-АҒ-ОРС Ооіуп Раутепі 
Сһаіпз

рагііаі іпүоісе ішінара шот

ҒІ-СА Сопігасі Ассоипіз 
КесеіуаЫе апсі 
РауаЫе

ассоипі саіе§огу есепшот санаты

ҒІ-СА Сопігасі Ассоипіз 
КесеіуаЫе апсі 
РауаЫе

сһаг§е үстеме

ҒІ-СА Сопігасі Ассоипіз 
КесеіуаЫе апсі 
РауаЫе

ехрігу сіаіе мерзім соңы

ҒІ-СА Сопігасі Ассоипіз 
КесеіуаЫе апсі 
РауаЫе

раутепі Гогт төлем формуляры

ҒІ-СА Сопігасі Ассоипіз 
КесеіуаЫе апсі 
РауаЫе

розі өткізу

ҒІ-СА Сопігасі Ассоипіз 
КессіуаЫе апсі 
РауаЫе

герогі іуре декларация түрі

ҒІ-СА Сопігасі Ассоипіз 
КесеіуаЫе апсі 
РауаЫе

зіаіізіісаі розІіп§ статистикалық
өткізбе

ҒІ-СА Сопігасі Ассоипіз 
КесеіуаЫс апсі 
РауаЫе

іегтіпаііоп тоқтату
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ҒІ-СЬ Оепегаі Ьесіцсг 
АссоипПп§

ассоипі аязіцптепі 
тапиаі

бухгалтерлік жазба 
енгізу нұсқаулығы

ҒІ-СЬ Оепегаі Ьесіцег 
АссошіІіп§

ассгиаі шектеу

ҒІ-ОЬ Оепегаі ЬесІ^ег 
АссоипІіп§

ііет са!е§огу тармақ санаты

ҒІ-ОЬ Оепегаі Ьесі^ег 
Ассоипііпд

р08ІІ11§ сопігоі өткізбені басқару

ҒІ-ОЬ Оепегаі Ьед§ег 
Ассоип1іп§

ргітагу 8е§тепі бастапқы сегмент

ҒІ-ОЬ Оепегаі Ьесі^ег 
Ассоип1іп§

8е§тепіаііоп сегменттеу

ҒІ-ОЬ-СІІ-МСА Миііі Сиггепсу 
Ассоип1іп§

ргосезз саісцогу процесс санаты

ҒІ-ЬС Сопкоіісіаііоп аззеі актив

ҒІ-ЬС Сопяоіісіаііоп аззеі һізіогу зһееі активтер
қозғалысының
тізімдемесі

ҒІ-ЬС Сопзоіісіаііол сопвоіісіаііоп
Ггециепсу

біріктіру жиілігі

ҒІ-ЬС Сопзоіісіаііоп сіітепзіоп өлшем

ҒІ-ЬС Сопкоіісіаііоп іпуезітепі инвестиция

ҒІ-ЬС СопкоНсіаІіоп ііет  саіедогу тармақ санаты

ҒІ-ЬС Сопкоіісіаііол зеіссіесі ііет таңдалған тармақ

ҒІ-ЬС Сопзоіідаііоп ІһгезһоЫ уаіие шектік мэн

ҒІ-ЬС Сопкоіідаііоп іоіаІ8 ііет қорытынды тармақ

ғш Ғіпапсіаік ро8ііп§ ІСУСІ өткізбе деңгейі

ҒПЧ-ВАС-ШУ Іпуепіогу Ассоипііп§ деііа ро8ііп§ дельта өткізбе

ҒГМ-ҒБСМ-СЬМ-
см

Сазһ Мапа§етепІ Ье§іппіп§ Ьаіапсе бастапқы сальдо

ҒШ-Ғ8СМ-СЬМ-
см

Савһ Мапа§етепі Ғипдз гезегуаііоп қаражатты резервке 
сақтау

ҒШ-Ғ8СМ-СЬМ-
см

Сазһ Мапа§етепІ ро8ііп§ теіһод өткізбе әдісі

ҒПЧ-Ғ8СМ-ІНС Ғ8СМ Іп-Ноше 
Сазһ

Ыоск құлыптау
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ҒІІч[-Ғ8СМ-ЩС

ҒПМ-Ғ8СМ-ІНС

ҒПЧ-Ғ8СМ-ТКМ-
ТМ
ҒШ-Ғ8СМ-ТКМ-
ТМ
ҒПЧ-Ғ8СМ-ТКМ-
тм
ҒГИ-Ғ8СМ-ТКМ-
тм
ҒПМ-Ғ8СМ-ТКМ-
тм
ҒІ1М-Ғ8СМ-ТКМ-
тм
ҒІЫ-Ғ8СМ-ТКМ-
тм
ҒЩ-Ғ8СМ-ТКМ-
тм
ҒЩ-Ғ8СМ-ТКМ-
тм
ҒЩ-Ғ8СМ-ТКМ-
тм
ҒЩ-Ғ8СМ-ТКМ-
тм
ҒЩ-Ғ8СМ-ТКМ-
тм
ҒЩ-Ғ8СМ-ТКМ-
тм
ҒЩ-Ғ8СМ-ТКМ-
тм
ҒЩ-Ғ8СМ-ТКМ-
тм
ҒЩ-Ғ8СМ-ТКМ-
тм
ҒЩ-Ғ8СМ-ТКМ-
тм

Ғ8СМ Іп-Ноше 
Са.чһ

Ғ8СМ Іп-Ноизе 
Сазһ
Тгапаасііоп Мапа§ег 

Тгапзасііоп Мапа§ег 

Тгашасііоп Мапацсг 

Тгапзасііоп Мапа^ег 

Тгапкасііоп Мапа§ег 

Тгапкасііоп Мапа§ег 

Тгапзасііоп Мапа§ег 

Тгапяасііоп Мапа§ег 

Тгапкасііоп Мапа§ег 

Тгапвасііоп Мапа^ег 

Тгапзасііоп Мапа§ег 

Тгапзасііоп Мапа§ег 

Тгапзасііоп Мапа§ег 

Тгапзасііоп Мапа§ег 

Тгапзасііоп Мапа§ег 

Тгапзасііоп Мападег 

Тгапзасііоп Мапа§ег

Ыоскіп§ геазоп

рауег

ассгиаі

ассшаі/сіеісггаі

аНтіпізігаііоп

арргоуаі

азупсһгопоиз розііпц 

Ьаіапсе зһееі ассоипі 

соттоп  зіоск 

сіаіс оГ поіісе 

сіізігісі

Гогеі§п сиггепсу 
уаіиаііоп
Ғогт

іііікіз с о т т ііт е п і

Гипсіз ргесоттіітепі

§иагапіог

пеі ргезепі уаіие

ойег

орііоп

қулыптау себебі

төлеуші

шектеу

шектеу

экімшілік

мақұлдау

бейсинхронды
өткізбе

баланс шоты 

кэдуілгі акция 

келісімді бұзу күні 

аудан

шетел валютасын 
бағалау
формуляр

қаражат бөлу

алдын ала қаражат 
бөлу
кепілгер 

таза құн 

ұсыныс 

опцион
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ҒШ-Ғ8СМ-ТКМ-тм
ҒПуГ-ҒЗСМ-ТКМ-тм
ҒПЧ-Ғ8СМ-ТКМ-тм
ҒПЧ-Ғ8СМ-ТКМ-
тм
ҒПЧ-Ғ8СМ-ТКМ-
тм
ҒІИ-Ғ8СМ-ТКМ-
тм
ҒГЫ-Ғ8СМ-ТКМ-
тм
ҒІИ-Ғ8СМ-ТКМ-
тм
ҒПЧ-Ғ8СМ-ТКМ-
тм
ҒШ-Ғ8СМ-ТКМ-
тм
ҒШ-Ғ8СМ-ТКМ-
тм
ҒПЧ-Ғ8СМ-ТКМ-
тм
ҒШ-Ғ8СМ-ТКМ-
тм
ҒШ-Ғ8СМ-ТКМ-
тм
ҒПЧ-8ЕМ-ВС8

ҒШ-8ЕМ-ВС8

ҒШ-8ЕМ-ВС8

ҒШ-8ЕМ-ВС8

ҒШ-8ЕМ-ВС8

Тгапзасііоп Мапа§ег

Тгапяасііоп Мапа§ег

Тгапзасііоп Мапа§ег

Тгапаасііоп Мапа§ег

Тгапкасііоп Мапацег

Тгапзасііоп Мапа§ег

Тгапкасііоп Мапа§ег

Тгапхасііоп Мапацсі'

Тгапкасііоп Мапацег

Тгапзасііоп Мапацег

Тгапкасііоп Мапацег

Тгапзасііоп Мапа§ег

Тгапзасііоп Мапа§ег

Тгапзасііоп Мапацег

Визіпезз
Сопзоіісіаііоп

Викіпезз
Сопзоіісіаііоп

Визіпезз
Сопзоіісіаііоп

Визіпезз
Сопзоіісіаііоп

Визіпезз
Солзоіісіаііоп

орііоп гаіе

огсіег

оиіПоіү

регіосі оГ поіісе 

ріапнесі үаіие 

розііп§ 

розііп§ зіаіиз 

риЫіс аиіһогіііез 

геаззі§п 

гізк саіе§огу 

8һій

уаіиаііоп агеа 

уаіиаііоп І088 

уаіиаііоп теіһосі 

а88еі һізіогу зһесі

Ьаіапсе

сопзоіісіаііоп сһагі 
оГ ассоипіз

сіеііа ро8ііп§ 

сіізсагё

опцион
мөлшерлемесі

тапсырыс

шығыс

келісімді бұзу 
мерзімі
жоспарланған мэн 

өткізбе 

өткізбе күйі 

билік органдары 

қайта тағайындау 

тәуекел санаты 

ығысу

бағалау аймағы

бағалау шығыны

бағалау әдісі

акгивтер
қозғалысының
тізімдемесі
баланс

есепшоггар тізімі 

дельта өткізбе 

қабылдамау
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ҒШ-8ЕМ-ВС8 Визіпезз
Солкоііёаііоп

іпаіаііаііоп қондырғы

ҒШ-8ЕМ-ВС8 Визіпезз
Сопзоіійаііоп

гесіаззійсаііоп қайта жіктеу

ҒШ-8ЕМ-ВС8 Визіпезз
Соп80Іі(іаІіоп

іоіаі уаіие қорытынды мэн

ҒШ-8ЕМ-ВС8 Визіпеаз
Соп8оНёаІіоп

ігіёёсг триггер

ҒШ-8ЕМ-ВС8 Визіпезз
Сопзоііхіаііоп

иріоай жүктеп салу

ҒШ-8ЕМ-ВС8 Визіпезз
Соп80Ііс1аііоп

иріоасі теіһосі жүктеп салу әдісі

ҒПЧ-8ЕМ-СРМ Согрогаіе
РегҒогшапсе Мопііог

саіе§огу санат

ҒШ-8ЕМ-СРМ Согрогаіе
РегҒогтапсе Мопііог

Ғгате жақтау

ҒІИ-8ЕМ-СРМ Согрогаіе
Регіогтапсе Мопііог

Ііпе жол

ҒШ-8ЕМ-СРМ Согрогаіе
Регіогтапсе Мопііог

роіпі нүкте

ҒШ-8ЕМ-СРМ Согрогаіе
РегҒогтапсе Мопііог

зсаіе шкала

ҒІ-8Ь 8ресіа1 Ригрозе 
Еесі^ег

аііосаііоп үлестіру

ҒІ-8Ь 8ресіа1 Ригрозе 
Ьес1§ег

аііосаііоп сусіе үлестіру циклі

ҒІ-8Ь 8ресіа1 Ригрозс 
Ьес1§ег

аііосаііоп сусіе үлестіру циклі

ҒІ-8Ь 8ресіа1 Ригрозе 
Ьес1§сг

аііосаііоп т іе үлестіру ережесі

ҒІ-8Ь 8ресіа1 Ригрозе 
Ьесіцег

аііосаііоп іуре үлестіру түрі

ҒІ-8Ь 8ресіа1 Ригрозе 
Ьесі^ег

сІізігіЬиііоп үлестіру

ҒІ-8Ь 8ресіа1 Ригрозе 
Ьеё§ег

герогі есеп

ҒІ-8Ь 8ресіа1 Ригрозе 
Ьесіёег

8ес]иепсе рет
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ҒІ-8Ь 8ресіаІ Ригрове 
Ьесі§ег

зеі Ш ЖИЫНТЫҚ
идентификаторы

ҒІ-8Ь 8ресіа1 ІЧігроке 
І..ес1{>еі'

іһгезһоісі уаіие шектік мән

ҒІ-ТУ Тгауеі Мапа§етепІ аігііпе әуе компаниясы
ҒІ-ТУ Тгауеі Мапа§стемІ сіекііпаііоп межелі орын
ҒІ-ТУ Тгауеі Мапа§етепі т а х іт и т  ато іті максималды сома

ҒІ-ТҮ Тгауеі Мапацетепі гесеірі түбіртек
ҒІ-ТУ Тгауеі Мапа§етепІ ігапаГег тасымал
ҒІ-ТУ-РЬ Тгаусі Р1аппіп§ сапсеі болдырмау
Ғ8-АМ Ассоипі

Мапа§етепІ
са§һ сіерояіі қолма қол ақша 

салымы
Ғ8-АМ Ассоипі

Мапацетепі
ореп ііет 
тапа§етепі

ашық тармақтарды 
басқару

Ғ8-АМ Лссоипі
Мапацетепі

р08І өткізу

Ғ8-АМ Ассоипі
Мапа§етепІ:

ргосезз процесс

Ғ8-АМ Лссоипі
Мапа{>етепІ

ргосезв саіе§огу процесс санаты

Ғ8-АМ Ассоіші
Мапа§етепІ

гепесүаі мерзімін ұзарту

Ғ8-АМ-СМ Сопігасі
Мапацетепі

сопігасі атоипі келісімшарт сомасы

Ғ8-АМ-СМ-СА СагсІ сапсеі болдырмау

Ғ8-АМ-ЕР-ММ Мопііогіп§ асіуапсе раутепі аванс

Ғ8-АМ-ЕР-8Т 8еШетепі веіііетепі есеп айырысу

Ғ8-АМ-ЕР-8Т 8еІ11етепІ аеіііетепі регіосі есеп айырысу кезеңі

Ғ8-АМ-ІМ IІет Мапацетепі Ьапк аіаіетепі шот бойынша үзінді 
көшірме

Ғ8-АМ-ІМ Йет Мападетепі раутепі һізіогу төлем тарихы

Ғ8-АМ-ІМ-ІТ Раутепі Ііетк ііет  іуре тармақ түрі

Ғ8-АМ-ІМ-ІТ Раутепі Ііетк огіціп шығу орны

Ғ8-АМ-0М Огсіег Мапа§етепі огсіег саіе§огу тапсырма санаты
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Ғ8-АМ-РК-РК Ргосіисі аіігіЬиіе атрибут

Ғ8-АМ-РК-РК Ргосіисі ргосіисі саіе§огу өнім санаты

Ғ8-ВА Вапк Апаіугег ріесі§е кепілдік

Ғ8-ВА Вапк Апаіугег уаіиаііоп саіе§огу бағалау санаты

Ғ8-ВА-АМ-ҒГОВ Нізіогісаі ВаІаЬакс гесоуегу түскен табыс

Ғ8-ВА-АЫ-РА Ргойі Апаіугег аііосаііоп үлестіру

Ғ8-ВА-АЫ-РА Ргойі Апаіугег 8е§тепі сегмент

Ғ8-ВА-АЫ-8ТА 8ігаіе§у Апаіухег зецтепі зігисіигс сегмент құрылымы

Ғ8-ВА-РМ-АҒР АссошіІіп§ Ғог 
Ғіпапсіаі Ргосіисік

ассоипііп§ сіоситепі бухгалтерлік қүжат

Ғ8-ВА-РМ-АҒР Ассоипііпц іог 
Ғіпапсіаі Ргосіисй

Ьаіапсе баланс

Ғ8-ВА-РМ-АҒР Ассоииііпц Гог 
Ғіпапсіаі Ргосіисія

сіергесіаііоп қүнсыздану

Ғ8-ВА-РМ-АҒР Ассоипііп§ Гоі' 
Ғіпапсіаі Ргосіисіх

йпапсіаі зіаіетепі 
ііет

қаржылық 
мәлімдеме тармағы

Ғ8-ВА-РМ-АҒР Ассошіііп§ Ғог 
Ғіпапсіаі Ргосіисіз

ргосіисі саіе§огу өнім санаты

Ғ8-ВА-РМ-АҒР Ассоипііп§ Ғог 
Ғіпапсіаі Ргосіисіз

гесіаззійсаііоп қайта жіктеу

Ғ8-ВА-РМ-СК Сгейіі Кізк кеу сіаіе негізгі күн

Ғ8-ВА-РМ-СК Сгесііі Кізк Р Г О У І8 ІО П резерв

Ғ8-ВА-РМ-СК Сгейіі Кізк гесеіұаЫе талапқа көну

Ғ8-ВА-РМ-СК Сгесііі Кізк гізк саіе§огу тәуекел санаты

Ғ8-ВА-РМ-СК Сгесііі Кізк зе§тепі сегмент

Ғ8-ВА-РМ-НР Оаіа Ргерагаііоп Гог 
Ехіетаі Сотропепіз

іиіиге ргісе фьючерс багасы

Ғ8-ВА-8Б 8оигсе Г)аіа а§§ге§аііоп Ғасіог біріктіру
коэффициенті

Ғ8-ВА-8Б 8оигсе Ваіа агсһіуіп§ саіе§огу мүрағаттау санаты

Ғ8-ВА-8Б 8оигсе Оаіа аіігіЬиіе атрибут

Ғ8-ВА-8Б 8оигсе Г)аіа сопіехі мәтінмән

Ғ8-ВА-8Б 8оигсе Ваіа сопуегзіоп саіе§огу түрлендіру санаты
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Ғ8-ВА-80 8оигсе Оаіа соипігу ел

Ғ8-ВА-8Б 8оигсе 1)а1а сиггепсу іуре валюта түрі

Ғ8-ВА-8Б 8оигсс І)а1а ехсһап§е гаіе іуре бағам түрі

Ғ8-ВА-80 8оигсе ІЗаІа ііет тармақ

Ғ8-ВА-8Б 8оигсе Оаіа кеу %иге саіе§огу көрсеткіш түрі

Ғ8-ВА-80 8оигсе Оаіа поіійсаііоп іуре хабарландыру түрі

Ғ8-ВА-8Б 8оигсе І)а1а оЬіесі нысан

Ғ8-ВА-8Б 8оигсе [)аіа ргосіисі саіе§огу өнім түрі

Ғ8-ВА-80 8оигсе Оаіа геГсгепсе
сһагасіегізііс

анықтамалық сипат

Ғ8-ВА-8Э 8оигсе Г)а(а виЬоҢесі ішкі нысан

Ғ8-ВА-8Б 8оигсе Оаіа уіе\у көрініс

Ғ8-ВР Визіпекз РагТпег асіс1ге88 ГО мекенжай
идентификаторы

Ғ8-ВР Ви8Іпе88 Рагіпсг сІіГГегепііаІіоп
сгііегіоп

саралау шарты

Ғ8-ВР Ви8Іпе88 Рагіпег ісіепіійсаііоп питЬег идентификациялық
нөмір

Ғ8-ВР Вшіпезз Рагіпег іпГогтаііоп саіе§огу ақпарат санаты

Ғ8-ВР Визіпезз Рагіпег гаііп§ ргосесіигс бағалау
процедурасы

Ғ8-ВР Визіпезз Раііпсг геіаііопзһір саіе§огу қатынас санаты

Ғ8-ВР Визіпезз Рагіпег ііте сісрспсіепсу уақытқа тәуелділік

Ғ8-СБ Соііесііопз/
І)І8һиг8етепі8

с1еагіп£ теңестіру

Ғ8-СО Соііссііопз/
!)І8Ьш'8степІ8

сіеагіпё ассоипі теңестіру шоты

Ғ8-СБ СоНесііопв/
ОізЬигзетепіз

йоситепі саіе§огу қүжат санаты

Ғ8-СБ Соііесііопз/
І)І8Ьиг8етепІ8

епсі сіаіе соңғы күн

Ғ8-СО Соііесііопз/
Г)І8Ьиг8етепі8

ехрігу сіаіе мерзім соңы
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Ғ8-СО Соііесііош/
ВікЬигзетепІк

§гоиріп§ саіе§огу топтау санаты

Ғ8-СО Соііесііопз/
Г)І8Ьш8етепІ8

іпуоісе шот

Ғ8-СО СоПесІіопя/
В І 8 Ь і1 Г 8 С т С П І 8

ііет саіецогу тармақ санаты

Ғ8-СӘ Соііесііопз/
ОІ8Ьш'8етепГз

Ііпе ііет жеке тармақ

Ғ8-СБ СоНесІіопз/
[)І8Ьш8етепІ8

питЬег гап§е о^есі нөмірлер
ауқымының нысаны

Ғ8-СБ СоПесГіопз/
□І8Ьиг8етепІ8

зеіесііоп саіе§огу таңдау түрі

Ғ8-СМ С1аіт8 Мапа§етепІ аё§ге§аіе біріктіру

Ғ8-СМ Сіаітк Мапацстспі Ьазе негіз

Ғ8-СМ С1аіпі8 Мапа§етепІ сіаіт шағым

Ғ8-СМ Сіаітз Мапа§етеп1 соііесііуе іпуоісе жиынтықты шот

Ғ8-СМ Сіаітз Мапа§етеп1 С О П У С Г І айырбастау

Ғ8-СМ Сіаітз Мапа§етепі ]‘игІ8сіісііоп юрисдикция

Ғ8-СМ Сіаітв Мапа§етепі Іітіі шек

Ғ8-СМ Сіаітз Мапа§етепі оЬ|есі сһагасіегізііс нысан сипаты

Ғ8-СМ Сіаітз Мапаёетепі оГІ8еіііп§ ііет қайта есеп айырысу 
тармағы

Ғ8-СМ Сіаітз Мапа§етепі раутепі всһеёиіе төлем кестесі

Ғ8-СМ С1аіпі8 Мапа§етепі ргосезз сопігоі процесті басқару

Ғ8-СМ Сіаітз Мапа§етепі геа88І§птепі қайта тағайындау

Ғ8-СМ С1аіт8 Мапа§етепі геяиезі сұрау

Ғ8-СМ Сіаітк Мапа§етепі геяиезіег сұраушы

Ғ8-СМ Сіаітз Мапа§етепі гізк саіе§огу тәуекел санаты

Ғ8-СМ Сіаітз Мапа^етепі зеіііетепі есеп айырысу

Ғ8-СМЬ Ьоапз Мапа§етепі асриІ8Іііоп алу

Ғ8-СМЬ Ьоапз Мапа§етепі ауега§е сіаііу 
Ьаіапсе

тәуліктік орташа 
сальдо

Ғ8-СМЬ Ьоапз Мапа§етепі Ьазкеі сиггепсу қоржын валютасы
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Ғ8-СМЬ Ьоапя Мапаёетепі Ьі11іп§ саіецогу есепшот түрі

Ғ8-СМЬ Ьоапк Мапа§етепІ сгесііі кіапсііп» несиені өтеу 
қабілеті

Ғ8-СМЬ Ьоапя Мапацетспі сіеіаиіі жаза қолдану

Ғ8-СМЬ Ьоапз Мапаестепі СІІ8СОШІ жеңілдік

Ғ8-СМЬ Ьоапз Мапа§етеп1 сіізсоипі атоипі жеңілдік сомасы

Ғ8-СМЬ Ьоапк Мапацетепі йеШ 8іаіи8 өріс күйі

Ғ8-СМЬ Ьоапа Мапа§етепІ йіе файл

Ғ8-СМЬ Ьоапз Мапа§етепІ §иагапіее кепілдік

Ғ8-СМЬ Ьоапз Мапа§етепі іпсісіепіаі созі8 қосымша шығын

Ғ8-СМЬ Ьоапз Мапа§етеп1 іпңиігу сүрау
Ғ8-СМЬ Ьоапз Мападетепі іпзіаіітепі

гераутепі
бөліп өтеу

Ғ8-СМЬ Ғоапв Мапацетепі гезегуаііоп резервке сақтау

Ғ8-СМЬ Ьоап8 Мапа§етепі 8иЬсаіе§огу ішкі санат

Ғ8-СМ8 Соііаіегаі
Мапа§етепІ 8уз1ет

асііуііу саіе§огу әрекет санаты

Ғ8-СМ8 Соііаіегаі
Мапа§етепі 8у8іет

аззеі саіе§огу меншік құнының 
санаты

Ғ8-СМ8 Соііаіегаі
Малацетепі: 8у8Іет

сһаг§е жүк

Ғ8-СМ8 Соііаіегаі
Мапа§етепІ 8узіет

оҢесі саіе§огу нысан санаты

Ғ8-СМ8 СоПаІсгаІ
Мападетепі 8у8Іет

геаі езіаіе оЬ]есІ жылжымайтын 
мүлік нысаны

Ғ8-СМ8 Соііаіегаі
Мапа§етеп1 8уз1ст

зесіиепсе рет

Ғ8-МСМ-С8Ь СотЬіпесІ 8е111етепІ йогу саіе§огу ағын санаты

Ғ8-МСМ-С8Ь СотЬіпесІ 8еі11етепІ ргосек8Іп§ саіе§огу өңдеу санаты

Ғ8-РСО-АМ Ро8ііп§ Сопігоі 
ОШсс Гог Ассоипі 
Мапа§етепі

арріісаііоп қолданба

Ғ8-КІ Кеіпзигапсе ассотрапуіп§ 8һееі ілеспе хат

Ғ8-КІ Рсіп8шапсс а§§ге§аіе біріктіру
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Ғ8-КІ Ксптігапсе сіаіт шағым

Ғ8-КІ Кеіітігапсе сіаззійсаііоп кеу жіктеу шарты

Ғ8-КІ Кеіпзигапсе соттіззіоп комиссия

Ғ8-КІ Кеіпзигапсе сопігасі питЬег келісімшарт нөмірі

Ғ8-КІ Ксіпаигапсс сктпіп^ Іеуеі ескерту деңгейі

Ғ8-КІ Кеіпзигапсе ііет тармақ

Ғ8-КІ Кеіпяигапсс ііет іпсіісаіог тармақ көрсеткіші

Ғ8-КІ Кеіпяигапсе Ііпе ііет құжат тармағы

Ғ8-КІ Кеіпвигапсе ргетіит сыйақы

Ғ8-КІ Кеіпаигапсс геуіеш тексеру

Ғ8-КІ Ксіітігапсе іһгевһоИ уаіие шектік мэн

Ғ8-КІ Кеіпзигапсе ігашіег тасымалдау

Ғ8-КІ Кеіпкигапсе ігапзҒег ро8ііп§ тасымал өткізбесі
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