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А. БАЙТҰРСЫНҰЛЫ АТЫНДАҒЫ ТІЛ БІЛІМІ ИНСТИТУТЫ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІ ЖАНЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ТЕРМИНОЛОГИЯ КОМИССИЯСЫНА
ҚАЙТА БЕКІТУГЕ ҰСЫНЫЛАТЫН ТЕРМИНДЕР
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№

Орыс тілінде

1.
2.

абзац
абонент

3.
4.
5.
6.

абсолютная гипотеза
абсолютная истина
абсолютная монархия
абсолютная
ответственность
абсолютная
соотносительность
абсолютная частота
абсолютно
абсолютные основания
абсолютные права
абсолютный реализм
абстрактная лексика
абстрактное тождество

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

29.
30.
31.
32.

абсурд
аваль
авальный кредит
авансированный
кредит
авансовые платежи
авансовый отчет
авиаброкер
авизо
автобиографический
роман
авторизованный
перевод
авторитаризм
автороведческая
экспертиза
авторское право
агглютинативные
(агглютинирующие)
языки
агитка
агрегация
агрегация рыночная
адаптация звуков

33.

адвербиализация

34.

адвокатура

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Бекітілген қазақ
тіліндегі нұсқалары
еже, абзац
абонент, жазылыскер,
қызмет алушы тұлға
абсолюттік гипотеза
абсолюттік ақиқат
абсолюттік монархия
абсолюттік
жауапкершілік
абсолюттік
арақатыстылық
абсолют жиілік
абсолютті, мүлде
абсолюттік негіздер
абсолюттік құқықтар
абсолюттік реализм
абстракты лексика
абстракты теңбетеңдік
абсурд
аваль
кепілдікті кредит
алғы төлемді кредит

Қайта бекітуге
ұсынылатын нұсқасы
азатжол
абонент

аванс төлемдер
алғы төлем есептемесі
авиаброкер
хабарлама
өмірбаяндық роман

алғы төлемдер
алғы төлем есебі
әуеделдал
авизо
өмірбаян романы

авторлық аударма

авторландырылған
аударма
авторитаризм
автортанымдық
сараптама
авторлық құқық
жалғамалы тілдер

авторитарлық
автортанушылық
сараптама
авторлық право
агглютинативті
(жалғамалы) тілдер
агитка, үгіт өлең
агрегаттау, біріктіру
нарықтық агрегация
дыбыс адаптациясы,
алмасуы
адвербиалдану,
үстеуге айналу
адвокатура
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абсолют гипотеза
абсолют ақиқат
абсолют монархия
абсолют жауапкершілік
абсолют арақатыстылық
абсолют жиілік
абсолютті
абсолют негіздер
абсолют құқықтар
абсолют реализм
абстракт лексика
абстракт тепе-теңдік
сандырақ
аваль
кепілдікті несие
алғы төлемді несие

үгіт өлең
агрегаттау
нарықтық агрегация
дыбыс алмасуы
адвербиалдану
адвокаттар алқасы

35.

аддендум

36.
37.
38.
39.
40.

адекватный
административное
наказание
администратор
адрес
адъективация

41.
42.
43.

ажиотаж
ажур
аккузатив

44.

активы

45.

активы банка

46.
47.
48.

активы государства
акт-извещение
актуализация

49.
50.

актуальный
акцент ритмический

51.

акцепт

52.

акцептант

53.
54.
55.
56.

акцептные дома
акцептные конторы
акцептный кредит
акции голосующие

57.

алогизм

58.

алфавит личных дел

59.
60.

65.

алфавитный порядок
альтернативное
обязательство
альтернативные
выборы
альтернативные
характеристики
альтернативный
альтернативный
баланс
альтернация

66.

аморальный поступок

61.
62.
63.
64.

аддендум,
толықтырма
сайма-сай
әкімшілік жазалау

аддендум

әкім
адрес, мекен жай
адъективтену, сын
есімге айналу
дүрлігу, дүрлігіс
ажур, сәйкеспе
аккузатив, табыс
септік
активтер,
белсенді
құндылықтар
банкінің
белсенді
қаржылары
мемлекеттің активтері
хабарландыру акт
өзектілендіру,
актуальдандыру
актуальды, көкейкесті
ырғақ акценті, ырғақ
екпіні
акцепт,
ризалық,
ризалық беру
акцептант, ризалық
беруші
акцептілік үйлер
акцептілік кеңселер
акцептілік кредит
дауыс
беруші
акциялар
алогизм,
қисынсыздық
жеке адам істері
алфавиті
алфавит реті
баламалы міндет

әкімші
мекенжай
адъективтену

баламалы сайлау

балама сайлау

балама сипаттамалар

балама сипаттамалар

баламалы
баламалы теңгерім

балама
балама теңгерім

альтернация, дыбыс
алмасуы
биморальдық қылық

альтернация
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барабар
әкімшілік жаза

дүрлікпе
сәйкеспе
табыс септік
активтер
банк активтері
мемлекет активтері
хабарлама-акт
өзектілендіру
өзекті
ырғақ акценті
акцепт
акцептант
акцептік үйлер
акцептік кеңселер
акцептік несие
дауыс құқығын беретін
акциялар
қисынсыздық
жеке істер әліпбиі
әліпби реті
балама міндет

бейморалдік қылық

67.

амортизационное
отчисление

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

анализ
анализ издержек
аналитическая записка
аналитическое понятие
аналогия
анкета
анонимное обращение

75.
76.

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

антибойкотист
антимонопольная
политика
антимонопольное
законодательство
антитеррористическая
операция
апостилирование
аргумент
аргументация
арена
арендная плата
арест
аристократ
архив
архив ведомственный
архив данных
архив семейный
архив электронный
архивация
архивист
архивная выписка

94.

архивная коллекция

95.
96.
97.
98.

архивная копия
архивная опись
архивная справка
архивное дело

99.
100.
101.

архивный документ
архивный каталог
архивный
путеводитель

102.

архивный справочник

103.
104.

архивный фонд
архивный шифр

77.
78.

амортизациялық
төлем, тозымпұлдық
аударым
анализ, талдау
шығынды талдау
талдамалық жазба
анализдік ұғым
аналогия, ұқсастық
анкета, сауал-сұрақ
иесі
көрсетілмеген
арыз
антибойкотист
монополияға
қарсы
саясат
монополияға
қарсы
заңнама
терроризмге
қарсы
операция
апостиль қою
аргумент, дәлел
дәлелдеме
арена, алаң
жалгерлік ақы
қамау, тыйым салу
ақсүйек, аристократ
архив, мұрағат
ведомстволық архив
деректер архиві
отбасылық архив
электрондық архив
архивация, архивтеу
архивші
архивтік
үзінді
көшірме
архивтік
топтама,
архив коллекциясы
архивтік көшірме
архивтік тізімдеме
архивтік анықтама
1. архив ісі, 2. архив
қызметі
архивтік құжат
архивтік каталог
архивтік
жол
көрсеткіш

амортизациялық төлем
талдау
шығынды талдау
талдамалық жазба
аналитикалық ұғым
ұқсастық
сауалнама
домалақ шағым
антибойкотшы
антимонополиялық
саясат
антимонополиялық
заңнама
антитеррорлық операция
апостильдеу
дәлел
дәлелдеме
арена
жалдау ақысы
қамақ
ақсүйек
мұрағат
ведомстволық мұрағат
деректер мұрағаты
отбасылық мұрағат
электрондық мұрағат
мұрағаттау
мұрағатшы
мұрағаттық үзінді
көшірме
мұрағаттық топтама
мұрағаттық көшірме
мұрағаттық тізімдеме
мұрағаттық анықтама
мұрағат ісі
мұрағаттық құжат
мұрағаттық каталог
мұрағаттық жолсілтеме

архивтік
мұрағаттық
анықтамалық, архив анықтамалық
анықтамалығы
архив қоры
мұрағат қоры
архивтік шифр
мұрағаттық қаріп
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105.
106.
107.
108.

архивовед
архивоведение
архивохранилище
ассоциация банков

109.
110.
111.

аудиовизуальный
документ
аукцион
аукцион валютный

112.

аукцион кредитный

113.

аукцион
международный

114.

аутентификация

115.
116.
117.
118.
119.
120.

афиша
баланс вступительный
баланс расчетный
баланс сальдовый
баланс сводный
балансовая стоимость

121.

банк проблемный

122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.

банкет
банки национальные
банки развития
банковская
инфраструктура
банковская отчетность
бартер
бедствие экологическое
безакцептные платежи

130.

безбожие

131.
132.
133.
134.

бездеятельность
безнаказанность
беспечность
беспошлинный ввоз

135.
136.

бестактность
библиотечное здание

архивтанушы
архивтану
архив қоймасы
банкілер
қауымдастығы
аудиовизуалды құжат

мұрағаттанушы
мұрағаттану
мұрағат қоймасы
банктер қауымдастығы

дыбыстық-бейнелік
құжат
аукцион
аукционы, валюта аукционы
бәсеке-

бәссауда
валюта
валюта
саудасы
кредит
аукционы,
кредит
бәсекесаудасы,
кредиттік
бәсеке-сауда
халықаралық
аукцион,
халықаралық бәсекесауда
сәйкестендірме,
сәйкестендіру
жарқағаз
бастама баланс
есеп айырысу балансы
сальдо баланс
жиынтық балансы
баланстағы
құн,
теңгерімдік құн
проблемалы
банк,
түйткүлді
банк,
дүдәмәлі банк
зияпат
ұлттық банкілер
даму банкілері
банкінің
инфрақұрылымы
банк есептемесі
баспабас
экологиялық апат
акцептісіз
төлем,
ризалықсыз төлем
құдайсыздық,
дінсіздік
бейқарекет
жазаланбау
бейқамдық
бажсалығынсыз әкелу,
бажсыз әкелім
әдепсіздік
кітапхана ғимараты,
үйі
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несие аукционы

халықаралық аукцион

сәйкестендіру
афиша
бастама теңгерім
есеп айырысу теңгерімі
сальдо теңгерімі
жиынтық теңгерімі
теңгерімдік құн
түйткілді банк
банкет
ұлттық банктер
даму банктері
банк инфрақұрылымы
банк есептілігі
баспа-бас айырбас
экологиялық нәубет
акцептсіз төлем
дінсіздік
әрекетсізділік
жазасыздық
немқұрайлық
бажсыз әкелім
жөнсіздік
кітапхана ғимараты

138.
139.
140.
141.
142.
143.

библиотечное
помещение
билет казначейский
бланк документа
бланковый кредит
блокада
блокирование счетов
блокнот

144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.

богоискательство
богородица
брокер
брокер страховой
брокерский кредит
бросовый экспорт
брутто-ставка
буква с тенью
былина

153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.

бытовые песни
бюджетный кредит
бюллетень отзывов
бюрократ
валидация
валовой сбор
валюта кредита
валютная блокада
валютная война
валютная выручка
валютная гегемония
валютная интеграция

165.

валютная интервенция

166.

валютная корзина

167.
168.

валютный кредит
валютный кризис

169.

валютный курс

170.
171.
172.

вариация
ввоз товара
ведомость
накопительная
ведомость платежная

137.

173.
174.
175.
176.

ведомственный
контроль
вексельный кредит
вечный огонь

кітапхана үйі

кітапхана үймереті

қазына билетi
документ бланкісі
бланкілі кредит
блокада, қоршау
шоттарды оқшаулау
блокнот, қойын
дәптер
құдай іздемпаздық
ана құдай
делдал
сақтандыру делдалы
брокерлік кредит
тастама экспорт
жалпы ставка
көлеңке әріп
былина, батырлар
жыры
тұрмыс жырлары
бюджеттік кредит
жауаптар бюллетені
бюрократ, төрешіл
бекіту
жалпы түсім
кредит валютасы
валюта құрсауы
валюта қырқысы
валюта түсімі
валюта өктемдігі
валюта интеграциясы,
валюталық бірігу
валюта
басқыншылығы
валюта
қоржыны,
валюталық қоржын
валюталық кредит
валюта
дағдарысы,
валюталық дағдарыс
валюталық
бағам,
валюта бағамы
вариация
товар әкелімі
жинақтау тізімдемесі,
жинақтау ведомосы
төлем тізімдемесі,
төлем ведомосы
идаралық бақылау

қазынашылық билетi
құжат бланкісі
бланкілі несие
блокада
шоттарды бұғаттау
блокнот

вексельдік кредит
мәңгілік шырақ

векселдік несие
мәңгілік алау
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құдай ізденімпаздық
Құдай ана
брокер
сақтандыру брокері
брокерлік несие
арзанқол экспорт
брутто-мөлшерлеме
көлеңкелі әріп
батырлар жыры
тұрмыстық жырлар
бюджеттік несие
пікірлер бюллетені
төрешіл
валидтеу
жалпы алым
несие валютасы
валюталық шектеме
валюталық қырқыс
валюталық түсім
валюталық өктемдік
валюталық бірігу
валюталық
басқыншылық
валюталық қоржын
валюталық несие
валюталық дағдарыс
валюта бағамы
түрлендірме
тауар әкелімі
жинақтау тізімдемесі
төлем тізімдемесі
ведомстволық бақылау

179.

вещественные
доказательства
взаимодействие
литературное
взаимосвязь литератур

180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.

взнос аварийный
взнос гарантийный
вид на жительство
виза
виза въездная
виза выездная
виза на документ
виза транзитная
визовый режим
вина страхователя
виртуальный
вклад финансовый
вкладчик

193.
194.
195.
196.
197.
198.

вкладыш
вкус
вменяемость
внедрение
внелитературная
лексика
внеурочная работа

199.
200.
201.

внутренняя миграция
возвратность
воздержанность

202.
203.

воззвание
возобновляемый
кредит
вольнонаемный труд
волюнтаризм
волюнтаристический
идеализм
воображение
воображение
творческое
воспитание
нравственное
воспитание
одностороннее
воспитание семейное
воспоминание
восприятие
аналитическое

177.
178.

204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.

заттай дәлелдемелер

заттай айғақтар

әдеби қарым-қатынас

әдеби өзара әрекеттестік

әдеби өзара байланыс

әдебиеттердің өзара
байланыстылығы
авариялық жарна
апаттық жарна
кепілдік жарна
кепілді жарна
ықтиярхат
тұруға ықтиярхат
виза
рұқсатнама, бұрыштама
кiру визасы
кіру рұқсатнамасы
шығу визасы
шығу рұқсатнамасы
документтегі виза
құжаттағы бұрыштама
транзиттік виза
транзиттік рұқсатнама
визалық режім
рұқсатнамалық режім
сақтанушының кінәсі сақтанушының айыбы
виртуалды
ауани
вклад, аманат ақша
қаржылық салым
вкладшы, аманат ақша салымшы
иесі
қосымша бет
қосымша парақ
көркемдік талғам
талғам
есі дұрыстық
ақыл-есі дұрыстық
ендіру, енгізу
ендіру
әдеби
тілден тыс бейәдеби лексика
лексика
уақытынан тыс жұмыс негізгі уақыттан тыс
жұмыс
ішкі көші-қон
ішкі миграция
қайтарымды
қайтарымдылық
ұстамдылық,
қалыс қалушылық
нысаптылық
үндеу хат
үндеухат
жаңартылмалы кредит жаңартылмалы несие
жалдама еңбек
волюнтаризм
волюнтаристік
идеализм
қиял, қиялдау
творчестволық қиял

жалдамалы еңбек
асыра сілтеушілік
асыра сілтеушілік
идеализм
қиял
шығармашылық қиял

адамгершілік тәрбиесі

адамгершілік тәрбие

сыңар жақ тәрбие

біржақты тәрбие

семья тәрбиесі
еске түсіру, естелік
анализдік қабылдау

отбасы тәрбиесі
естелік
аналитикалық қабылдау
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214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.

241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.

восстановление в
правах
враждебная
деятельность
всемирная литература
всенародное
обсуждение
встречная проверка
встречная торговля
входящий номер
документа
вывеска
вывоз
вымогательство
выписка архивная
выразительные
средства
выходные данные
гарант
гарантированный
кредит
гарантия
генеральный совет
геноцид
герой лирический
гимн
гипотеза
гонорар
городничий
государственный герб
государственный гимн
государственный
кредит
государственный
страховой надзор

праволарын қалпына
келтіру
дұшпандық әрекет

құқықтарын қалпына
келтіру
өшпенділік әрекет

әлемдік әдебиет
бүкіл
халықтық
талқылау
қарсы тексеру
ыңғайласпа
сауда,
қарсы сауда
документтің кіріс
номері
жарнама
әкету (сыртқа шығару)
бопсалау
архивтік
үзiндi
көшiрме
суреттеу құралдары

бүкіләлемдік әдебиет
бүкілхалықтық талқылау

шығарылым деректері
кепіл
кепілдік
берілген
кредит
кепілдік, кепіл
бас совет
геноцид, зұлмат
лирикалық қаһарман
гимн, әнұран
гипотеза
қалам ақы, гонорар
дуан басы
мемлекеттік герб
мемлекеттік гимн
мемлекеттік кредит

шығу деректері
кепілгер
кепілдікті несие

мемлекеттік
сақтандыру
қадағалауы
гравюра
гравюра
гражданская война
азамат соғысы
гражданское население азаматтық
ел,
азаматтық ел-жұрт
грузовая накладная
жүкқұжаты
группа продленного дня күн ұзағына болатын
топ
группа рабочая
жұмысшы топ
группировка
документтерді
документов
топтастыру
дебетовое сальдо
алашақ қалдық
дебитор
қарыздар
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қарсы тексеріс
қарсы сауда
құжаттың кіріс нөмірі
маңдайша жазу
әкетілім
бопсалаушылық
мұрағаттық үзiндi
көшiрме
көркемдік құралдар

кепіл
бас кеңес
зұлмат
лирикалық кейіпкер
әнұран
болжам
қаламақы
қалабасы
мемлекеттік елтаңба
мемлекеттік әнұран
мемлекеттік несие
мемлекеттік
сақтандыруды қадағалау
нақыш
азаматтық соғыс
азаматтық тұрғындар
жүкқұжат
ұзартылған күн тобы
жұмыс тобы
құжаттарды топтастыру
дебеттік сальдо
дебитор

250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.

девальвация

девальвация,
құнсыздану
дееспособность
азаматтардың әрекет
граждан
ету қабілеттілігі
дезинформация
теріс хабар
декламировать
тақтақтап оқу
декларирование
мағлұмдау
декларирование
тауарларды
товаров
декларациялау
декоративное искусство сән
өнері,
декоративтік өнер
дело личное
жеке iсқағазы
денежное довольствие
ақшалай
жабдықталым
деноминация
деноминация,
ақшаны ірілендіру
денонсация
денонсация, күшін
жою
депутатский запрос
депутаттың сұрау
салуы
дерегуляризация
қайтажүйелеу
детские ясли
бала яслиі
деятельность
іс-әрекет, қызмет
дипломатическая
дипломатиялық
беседа
сұхбаттасу
дипломатическая виза
дипломатиялық виза
дипломатический
представитель
дипломатический
протокол
дисконтный кредит
диспропорциональност
ь
до нашей эры
доверенное лицо
договор кредитный
докладная (записка)
документ дублетный
документ
изобразительный
документ исходящий
документальное кино
документоведение
документооборот
долгосрочный кредит
долевой кредит
должностное лицо
должностной оклад
дом-музей

дипломаттық өкіл

құнсыздану
азаматтардың әрекетке
қабілеттілігі
жалған хабар
көркемдеп оқу
декларациялау
тауарларды
декларациялау
декоративтік өнер
жеке іс
ақшалай ризық
деноминация
күшін жою
депутаттық сауал
қайта реттеу
бөбекжай
қызмет
дипломатиялық әңгіме
дипломатиялық
рұқсатнама
дипломатиялық өкіл

дипломатиялық
протокол
дисконттық кредит
диспропорциялық

дипломатиялық хаттама

біздің эрамыздан
бұрынғы
сенген адамы
кредит шарты
баянжазба
дублет документ
бейнелеу құжаты

біздің заманымызға
дейін
сенімді тұлға
несие шарты
баяндаухат
телкөшірме құжат
бейнелеу құжаты

шығыс документі
документті кино
документтану
документ айналымы
ұзақ мерзімді кредит
үлестік кредит
лауазымды адам
қызмет ақы
музей-үй

шығыс құжаты
деректі кино
құжаттану
құжат айналымы
ұзақмерзімді несие
үлестік несие
лауазымды тұлға
қызметақы
мұражай-үй
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дисконттық несие
пропорциясыздық

286.
287.
288.
289.
290.

дотация
дублетные слова
дублированный фильм
духовенство
духовные ценности

291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.

еврокредиты
единовременное
пособие
единовременный
единолично
ежегодник
естественная смерть
живопись
жиробанки
забалансовые счета

300.
301.
302.
303.
304.
305.

заблуждение
заведующий архивом
завещание
завещатель
заголовок документа
заголовок описания

306.

задержание
подозреваемого
заднеязычный гласный
заклад
заключение договора
законодательная
инициатива
законодательные акты
законодательство
законоположение

307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.

дотация, демеуқаржы
жарыспа сөздер
дубляж фильм
дін басылар
рухани қазына, рухани
игілік
еурокредит
біржолғы жәрдем

дотация
дублет сөздер
дубляждалған фильм
дінбасылар
рухани құндылықтар

бір жолғы
жекедара
жылнама, әржылдық
өз ажалынан өлу
сұңғат
жиробанкілер
баланстан
тысқары
шоттар
жаңылысу
архив меңгерушісі
өсиет
мұра қалдырушы
документ тақырыбы
сипаттаманың бас
тақырыбы
сезіктіні ұстау

біржолғы
жеке дара
жылнамалық
табиғи өлім
кескіндеме
жиробанктер
теңгерімнен тыс шоттар

тіл арты дауысты
қардарлық
шарт жасасу
заң шығару
инициативасы
заңнамалық кесімдер
заңдар, заң шығару
заңдық қағида, заң
ережесі
зал банкетный
зияпат залы
залоговый аукцион
кепілзатты аукцион
заметка
заметка
занятость
жұмыспен қамтылу
запасы
босалқы қорлар
записка
записка, қысқаша хат
записка докладная
баяндау запискасы
записка объяснительная түсініктеме жазба
запись итоговая
қорыту жазбасы
запоминание
есте қалдыру
запрос поисковый
іздестіру сұрау салу
засвидетельствование
растау, куәландыру
заседание
отырыс, мәжiлiс
заслушивание
тыңдау
заставка
заставка
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еуронесие
біржолғы жәрдемақы

адасу
мұрағат меңгерушісі
өсиетнама
өсиетші
құжат тақырыбы
сипаттама тақырыбы
күдіктіні ұстау
тіларты дауысты
кепілзат
шарт жасау
заң шығару бастамасы
заңнамалық актілер
заңнама
заң ережесі
банкет залы
кепілді аукцион
жазба
жұмыспен қамту
сақтаулы қорлар
жазбахат
баяндау хат
түсінікжазба
қорытынды жазба
есте сақтау
ізденістік сұрау салу
куәландыру
мәжiлiс
тыңдалым
бет басы

329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.

337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.

361.
362.

«затратыэффективность»
защитные оговорки

«жұмсалған шығынтиімділік»
қорғаныш
ескертпелері
звательная форма
атауыш форма
звуковая дорожка
дыбыс сызығы
звуковой повтор
дыбыс қайталауы
землеустроительная
жерге
орналастыру
документация
документтемесі
золотовалютные
алтын
валюталық
резервы
сақтық қорлары
золотодевизный
алтын-девиз
стандарт
стандарты,
алтындевиз қалыбы
золотой блок
алтын одағы
зрительный навык
көз машық
иго
езгі, бұғау
идеал
мұрат, идеал
идеал эстетический
эстетикалық мұрат
идеализм субъективный субъективтік идеализм
издавна, испокон веков атам заманнан
издержки обращения
айналысқа
ұсталған
шығын
издержки
өндіріске
ұсталған
производства
шығын
издольщина
сыбағаластық
излишек
артық шығу
именная стипендия
атаулы стипендия
иммигрант
көшіп келуші
иммиграционная квота көші-қон квотасы
имущественная
мүліктей пайда
прибыль
имущественное
мүлікті сақтандыру
страхование
инвентарные карточки түгендемелік
карточкалар
инвентарь
мұқаммал
индекс экономического экономикалық климат
климата
индексі
индивидуальный
жеке кәсіпкер
предприниматель
иноземец
жат жерлік
инсинуация злостный
пәлеқорлық
институциональный
институциялық
вкладчик
салымшы
институциональный
институциялық
инвестор
инвестор,
институциялық
қаржыландырушы
интенсивность труда
еңбек интенсивтілігі
интенсивный труд
интенсивті еңбек
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«шығын-тиімділік»
қорғаныс ескертпелері
атауыш тұлға
дыбыс жолағы
дыбыстық қайталама
жерге орналастыру
құжаттамасы
алтын-валюта резервтері
алтын-девиз стандарты
алтын блогы
көзмашық
езгі
идеал
эстетикалық идеал
субъективті идеализм
бағзы заманнан
айналыс шығасылары
өндіріс шығасылары
үлескерлік
артықтық
атаулы шәкіртақы
иммигрант
иммиграциялық квота
мүліктік пайда
мүліктік сақтандыру
түгендеу карточкалары
құрал-сайман
экономикалық
индексі
дара кәсіпкер

ахуал

жатжерлік
арам ниетті инсинуация
институционалдық
салымшы
институционалдық
инвестор
еңбек қарқындылығы
қарқынды еңбек

363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.

интервент
интервенция
информатор
информационное
сообщение
информация
ипотечный кредит
ирония
иск регрессный
исковое заявление
исковое требование
исконное слово
истинностное значение
каламбур
карикатура
картина
кассовый кредит
каталог архивный
каталогизация
документов
качество архивное
квазиденьги
квалификация
преступления
квотирование
киллер
кинематографист
киноведение
классификатор
классификация
классификация
документов
клерикальное
государство
клубный кредит

396.

кодификация
количественное
стихосложение
комбинированные
съемки
комитет кредиторов

397.

комментарий

398.

комментатор

399.
400.

коммерческий кредит
коммуникабельный

393.
394.
395.

интервент
интервенция
хабаршы
ақпарат хабар

басқыншы
басқыншылық
ақпаршы
ақпараттық хабар

информация, хабар
ипотекалық кредит
ирония, тәлкек
кері талап
қуыным арызы
қуыным талабы
байырғы (төл) сөз
ақиқаттық мән
каламбур, ойнақы сөз
карикатура
картина
кассалық кредит
архивтік каталог
құжаттарды
каталогтау
архивтік сапа
ақшасымақ, сыңайлы
ақша
қылмысты жіктеу

ақпарат
ипотекалық несие
тәлкек
кері талап қою
талап қою арызы
талап қою талабы
төл сөз
ақиқат мағына
сөзойнатым
келемеж сурет
сурет
кассалық несие
мұрағаттық тізімдеме
құжаттарды тізбелеу

үлестемелеу
жалдап
кинематографист
кинотаным
классификатор
сыныптау, сыныптама
құжаттарды жіктеу

квота беру
киллер
кинематографшы
кинотану
жіктеуші
жіктелім
құжаттар жіктелімі

клерикалдық
мемлекет
клубтық
кредит,
синдикатталған
кредит
кодификация
сандық
өлең
құрылысы
құрама түсіріс

клериктік мемлекет

кредиттеушілер
комитеті
комментарий,
түсініктеме
комментатор,
түсініктемеші
коммерциялық кредит
жұғымды, көпшіл

несие
комитеті
түсініктеме
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мұрағаттық сапа
жалған ақша
қылмысты саралау

клубтық несие
кодтау
өлеңнің
сандық
құрылысы
құрама түсірілімдер
берушілер

түсініктемеші
коммерциялық несие
көпшіл

401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.

компенсация
компетентность
специалиста
комплектование архива
конец света
конечное
конкурс
конкурсная
документация
конкурсное
делопроизводство
консервация документа

417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.

консолидация
консолидированная
отчетность
консорциальный
кредит
конспирация
констатация
контексное значение
слова
контокоррентный
кредит
контора
контрагент
контракт
контрафактный
контроль финансовый
конфликт
кооперативный кредит
кооперативный пай

425.
426.

копия архивная
копия заверенная

427.

436.

копия
электрографическая
коренное население
корневой каталог
коробка архивная
корректив
корректор
корректура
корреспондент
собственный
коррупционное
правонарушение
котировка валют

437.

красота эстетическая

410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.

428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.

өтем
маманның біліктілігі

өтемақы
маманның құзыреттілігі

архивті комплектілеу
ақыр заман
шектілік
конкурс
конкурстық
құжаттама
конкурстық іс жүргізу

мұрағатты жинақтау
ақырзаман
соңғы
байқау
байқау құжаттамасы

құжатты
консервациялау
консолидация
шоғырландырылған
есеп-қисап
консорциумдық
кредит
астыртын әрекет ету
анықтау
сөздің контекстік
мағынасы
контокорренттік
кредит
контор
контрагент
контракт, шарт
контрафактілік
қаржы бақылауы
жанжал, тартыс
кооперативтік кредит
кооперативтік үлестік
жарна
архивтік көшiрме
расталған көшiрме

құжатты сақтау

электрографиялық
көшiрме
байырғы ел
түбірлік каталог
архивтік қорап
iшiнара түзету
корректор
корректура
меншікті тілші
сыбайлас жемқорлық
құқық бұзушылық
валюта
бағамын
белгілеу
сұлулық
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байқаулық іс жүргізу

шоғырландыру
шоғырландырылған
есептілік
консорциумдық несие
конспирация
констатация
сөздің мәнмәтіндік
мағынасы
контокорренттік несие
кеңсе
қарсы агент
келісімшарт
контрафактілі
қаржылық бақылау
қақтығыс
кооперативтік несие
кооперативтік пай
мұрағаттық көшiрме
куәландырылған
көшірме
электрграфиялық
көшiрме
тұрғылықты халық
түбірлік тізімдеме
мұрағаттық қорап
түзету
түзеткіш
түзетпе
меншікті тілші
сыбайлас
жемқорлық
құқықбұзушылық
валюта бағабелгіленімі
эстетикалық сұлулық

438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.

468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.

краткосрочный кредит

қысқа
мерзімді
кредит
кредит
кредит, несие
кредит «овернайт»
«овернайт»
кредит,
бір түндік кредит
кредит «стэнд-бай»
«стенд-бай» кредит
кредит межбанковский банк аралық кредит
кредит
на құрылысқа арналған
строительство
кредит
кредит открытый
ашық
кредит,
ашылмалы кредит
кредит покупателя
сатып
алушының
кредиті
кредитная блокада
кредиттік
құрсау,
кредиттік тосқауыл
кредитная
кредиттік
дискриминация
кемсітушілік
кредитная дисциплина кредит тәртібі
кредитная
кредит құжаттамасы
документация
кредитная история
кредит тарихы
кредитная карта
кредит картасы
кредитная кооперация кредит кооперациясы
кредитная линия
кредит желісі
кредитная организация кредит ұйымы
кредитная политика
кредит саясаты
кредитная рестрикция
кредитті шектеу
кредитная реформа
кредит реформасы
кредитная система
кредит жүйесі
кредитная экспансия
кредиттік экспансия
кредитное бюро
кредит бюросы
кредитное досье
кредит деректемесі
кредитное
кредитті жоспарлау
планирование
кредитное
кредиттік серіктестік
товарищество
кредитные ассоциации кредит қауымдастығы
кредитные аукционы
кредит аукционы
кредитные деньги
кредиттік ақша
кредитные ресурсы
кредит
ресурстары,
кредиттің
сақтаулы
қорлары
кредитные риски
кредит тәуекелдігі
кредитные союзы
кредит одақтары
кредитный договор
кредит шарты
кредитный комитет
кредит комитеті
кредитный портфель
кредит қоржыны
кредитный потолок
кредиттің
жоғарғы
шегі
кредитный рынок
кредит рыногы
кредитный своп
кредиттік своп
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қысқамерзімді несие
несие
«овернайт» несие
«стенд-бай» несие
банкаралық несие
құрылысқа
арналған
несие
ашық несие
сатып
алушының
несиесі
несиелік тосқауыл
несиелік кемсітушілік
несие тәртібі
несие құжаттамасы
несие тарихы
несие картасы
несие кооперациясы
несие желісі
несие ұйымы
несие саясаты
несиені шектеу
несие реформасы
несие жүйесі
несие экспансиясы
несие бюросы
несие деректемесі
несиені жоспарлау
несие серіктестігі
несие қауымдастығы
несие аукционы
несие ақша
несие ресурстары
несиелік тәуекел
несиелік одақтар
несие шарты
несие комитеті
несие қоржыны
несиенің жоғарғы шегі
несие нарығы
несиелік своп

476.
477.
478.
479.

кредитный сквиз
кредитный спрэд
кредитный триггер
кредитование

480.
481.
482.
483.

кредитор
кредиторская
задолженность
кредиторский комитет
кредитоспособность

484.
485.
486.
487.
488.
489.

критерий
критерий истины
критерий практики
критика и самокритика
кросс-кредитование
кросс-курс

490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.

кукольный фильм
куплет
курьер
культура речи
легализация
легализация имущества
лексикон
лектор
лекция
летописец
летопись
летучка
лидер

503.
504.

лизинговый кредит
ликвидационный
баланс
ликвидация
юридического лица
ликвидность банка

505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.

кредиттік сквиз
кредиттік спрэд
кредиттік триггер
кредиттеу,
кредит
беру
кредиттеуші
кредиторлық берешек

несиелік сквиз
несиелік спрэд
несиелік триггер
несие беру

кредиттеуші комитеті
кредитке қабілеттілік,
кредит қабілеттілігі
өлшем
ақиқат критерийі
практика критерийі
сын және өзара сын
кросс-кредиттеу
кросс-курс,
кроссбағам
қуыршақ фильм
ән шумақ
курьер
сөз мәдениеті
жария ету
мүлікті жария ету
лексикон, сөз қоры
лектор
лекция
шежіреші
шежіре
летучка, лездеме
лидер,
көшбасшы,
бастаушы, топбасшы,
топбастаушы,
көшбасшы
лизингілік кредит
тарату теңгерімі, жою
теңгерімі
заңды тұлғаны тарату

несие беруші комитет
несие төлеу қабілеттілігі

банкінің
өтемпаздығы
лимит кредитования
кредиттеу
лимиті,
кредиттеу шегі
лингвальный
лингвал
сингармонизм
сингармонизм
линия кредитная
кредиттік желi
лист титульный
титулдық парақ
листовка
үндеухат
литературный процесс әдеби процесс
литературный тип
әдеби тип
литературный характер әдеби характер
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несиелеуші
несиегерлік берешек

өлшемшарт
ақиқат өлшемшарты
тәжірибе өлшемшарты
сын және өзіндік сын
кросс-несие беру
кросс-бағам
қуыршақ фильмі
шумақ
шабарман
тіл мәдениеті
заңдастыру
мүлікті заңдастыру
сөз қоры
дәрісші
дәріс
жылнамашы
жылнама
лездеме
көшбасшы

лизингтік несие
жою теңгерімі
заңды тұлғаны жою
банктің өтімділігі
несие беру лимиті
езулік сингармонизм
несие желiсі
титул беті
үндеупарақ
әдеби үдеріс
әдеби түр
әдеби мінез

515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.

526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.

лицевой счет
лицевые счета

дербес есепшот
дербес
шоттар,
бетесеп шоттары
лицензионный паспорт лицензиялық
төлқұжат
лицензия
рұқсат қағаз
лицо
адам, тұлға
лицо без гражданства
азаматтығы жоқ адам
лицо доверенное
сенiм бiлдiрiлген адам
лицо физическое
жеке адам
лицо юридическое
заңды тұлға
личная собственность
өз меншігі
личное страхование
өзіндік сақтандыру,
жеке
басты
сақтандыру
личность
кісі, жеке адам
личные документы
жеке
адам
документтері
личный кредит
жеке кредит, өзіндік
кредит
личный
состав мекеме қызметкерлері
учреждения
құрамы
лишение наследства
мұрагерліктен айыру
логика
логика, қисын
логика отношений
қатынастар логикасы
логический субъект
логикалық субъект
логическое значение
логикалық мағына
логическое подлежащее логикалық бастауыш
логическое ударение
логикалық екпін
логическое сказуемое
логикалық баяндауыш
ломбардный кредит
ломбардтық кредит
льготный кредит
жеңілдікті кредит
любознательность
білмекке құмарлық
любопытство
әуесқойлық
магнат
магнат, алпауыт
магнаты капитала
капитал магнаттары
малообеспеченные
табысы aз адамдар
манифестация
бұқаралық шеру
марионетка
қуыршақ
маркетинг банковский банк маркетингі
масса прибавочной
қосымша құн массасы
материалистическая
материалистік система
система
материальная
материалдық
ответственность
жауапкершілік
махинация
айла-шарғы
машинный перевод
машиналық аударма
машинный фонд
машиналық қор
машинописный
машинамен терілген
документ
құжат
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дербес шот
дербес шоттар
лицензиялық паспорт
лицензия
тұлға
азаматтығы жоқ тұлға
сенiм бiлдiрiлген тұлға
жеке тұлға
заңды тұлға
жеке адам меншігі
жеке басты сақтандыру
жекетұлға
жеке тұлға құжаттары
жеке несие
мекеменің жеке құрамы
мұрадан айыру
қисын
қатынастар қисыны
қисынды субъект
қисынды мағына
қисынды бастауыш
қисынды екпін
қисынды баяндауыш
ломбардтық несие
жеңілдікті несие
білуге құмарлық
құмарлық
алпауыт
капитал алпауыттары
аз қамтылғандар
манифестация
марионетка
банктік маркетинг
қосымша құн жиыны
материалистік жүйе
материалдық
жауаптылық
айла-тәсіл
мәшинелік аударма
мәшинелік қор
мәшинемен терілген
құжат

555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.

583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.

машинопись
межархивный
справочник
межгосударственный
кредит
международное
сообщество
международный
кредит
методология
мигрант
миграционные
процессы
миграция
миграция денег
миграция населения
мирный договор
мировое соглашение
миротворческая
операция
мироустройство
многосторонние
договоры
модальная логика
модальность
мониторинг кредитный
монологическая речь
монополист
монофтонг
моральный вред
моральный климат
мотив
музей
музейное дело
мультипликатор
кредитный
наборные машины
наборщик
набросок
награда
награда
государственная
награждение
надомные работники
население
наследователь
наследственное право
незаконные
иммигранты

машинажазба
архиваралық
анықтама
мемлекетаралық
кредит
халықаралық
қауымдастық
халықаралық кредит

мәшинежазба
мұрағатаралық
анықтамалық
мемлекетаралық несие

методология
көшіп-қонушы
көші-қон процесі

әдіснама
мигрант
миграциялық процестер

көші-қон
ақшаның көшуі
халықтың көші-қоны
бітімгершілік шарты
бітімгершілік келісім
бітімгерлік операция

миграция
ақша миграциясы
халық миграциясы
бейбіт шарт
бітімгерлік келісім
бітімгершілік операция

әлемқалып
көпжақты шарттар

дүниеқұрылым
көптарапты шарттар

модальді логика
модальдылық
кредит мониторингі
монологтық сөйлеу
алпауыт
жалаң (дауысты)
моральдық зиян
моральдық ахуал
сарын
музей
музей ісі
кредиттік
мультипликатор,
кредиттік күшейткіш
терім машинасы
әріп теруші
нұсқа, нобай
награда
мемлекеттік награда

модалді қисын
модалділік
несие мониторингі
монологтық толғау
монополист
монофтонг
моралдік зиян
моралдік ахуал
уәж
мұражай
мұражай ісі
несие мультипликаторы

наградтау
үй қызметшілері
халық
мұрагер
мұрагерлік құқық
заңсыз
көшіп
келушілер

марапаттау
үй жұмыскерлері
халық, тұрғындар
мирас қалдырушы
мұралық құқық
заңсыз иммигранттар
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халықаралық
қоғамдастық
халықаралық несие

терім мәшинесі
теруші
нобай
марапат
мемлекеттік марапат

неплатежеспособный
должник
неплатежи
нераспределенная
прибыль
несчастный случай
нетарифное
регулирование
нетоварный платёж
нетрудоспособность
нетто-ставка
номер
нормализованный язык
нормативные условия
нумератор
с
переменными
индексамы
нумерация листов в
деле

төлемге қабілетсіз
борышкер
төлемсіздік
бөлінбеген пайда

төлемқабілетсіз қарызгер

жазатайым
тарифтік емес реттеу

жазатайым оқиға
тарифсіз реттеу

тауарлық емес төлем
еңбекке жарамсыздық
таза ставка
номер, сан
нормаға түскен тіл
нормативтік шарттар
ауыспалы индекспен
номерлеуіш

тауарсыз төлем
еңбекқабілетсіздік
таза мөлшерлеме
нөмір
нормаланған тіл
нормативтік жағдайлар
ауыспалы
индексті
нөмірлеуіш

607.
608.

обвиняемый
обжалование

609.

оборачиваемость
кредита
обработка документа
образец пробный
образовательный
кредит
общедоступность
библиотеки
общий рынок
объединенный
архивный фонд
онкольный кредит

айыпталушы
шағым
жасау
(шағыну)
кредиттің
айналымдылығы
документті өңдеу
үлгі, нұсқа
білім беру кредиті

594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.

606.

610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.

өтелмеген төлемдер
үлестірілмеген пайда

істегі
қағаздарды істегі
номерлеу
нөмірлеу

кітапхананың жалпы
қолжетімдігі
ортақ рынок
бірлескен архивтік
қор
онколдық
кредит,
талап етілмелі кредит
оплата труда
еңбекке ақы төлеу
оснащение
жабдықтандыру
открытый кредит
ашылған
кредит,
ашық кредит
охрана
окружающей айналадағы
ортаны
среды
қорғау
оштрафовать
айып салу
память
ес
партнер
әріптес
партнерский кредит
серіктестік кредит
партнерство
серіктестік
паспорт архива
архив паспорты
паспорт проекта
жобаның паспорты
пауза
тыныс
первичный документ
алғашқы документ
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қағаздарды

айыпкер
шағыну
несие айналымдылығы
құжатты өңдеу
сынама үлгі
білім беру несиесі
кітапхананың
жалпы
қолжетімділігі
ортақ нарық
біріктірілген мұрағаттық
қор
талап етілмелі несие
еңбекақы төлеу
жабдықтау
ашық несие
қоршаған ортаны қорғау
айыппұл салу
жады
серіктес
серіктестік несие
серіктестік
мұрағат төлқұжаты
жоба төлқұжаты
кідіріс
алғашқы құжат

643.
644.
645.
646.
647.

первоисточник
пианино
письмо-подтверждение
письмо-предложение
письмо-приглашение
письмо-просьба
платежный кредит
поверенное лицо
подложный документ
подрубрика
поисковые
данные
документа
полоса
потребительский
кредит
почтовый адрес
правила вывода
правила кредитования
право архивное
презентация

648.

прибыль банка

649.
650.
651.

призывник
применение права
приобретательная
давность
приток средств

630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.

652.
653.
654.
655.
656.

657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.

пробирный надзор
проектно-сметная
документация
проектный кредит
пролонгированный
кредит
протокол
протоколирование
профессиональная
подготовка
процент
процентная ставка
процессуальное
положение
процессуальное
производство
процессуальное
соглашение
процессуальные нормы

түпкі деректеме
пианино
растау хаты
ұсыныс хат
шақыру хат
өтініш хат
төлем кредиті
сенім білдірілген адам
жалған документ
кіші рубрика
документ
іздестіру
деректері
бет
тұтынушылық кредит

түпдерек
күйсандық
растаухат
ұсынысхат
шақырухат
өтінішхат
төлем несиесі
сенім білдірілген тұлға
жалған құжат
айдарша
құжаттың
іздестіру
деректері
жолақ
тұтынушылық несие

пошталық мекен-жай
қорытынды ережесі
кредиттеу ережелері
архивтік құқық
тұсаукесер

пошталық мекенжай
қорыту ережелері
несиелеу ережелері
мұрағаттық құқық
тұсаукесер,
таныстырылым
банкінің
пайдасы, банк пайдасы
банкі пайдасы
әскерге шақырылушы шақырылушы
құқықты қолдану
құқық қолдану
иелену мерзімі
сатып алу ескілігі
қаражаттың
құйылысы
сынамалық қадағалау
жоба-смета
документтемесі
жобалық кредит
мерзімі ұзартылған
кредит,
мәулетті
кредит
протокол, хаттама
хаттама жазу
кәсіби дайындық

қаражат түсімі
сынама қадағалау
жобалық-сметалық
құжаттама
жобалық несие
мерзімі ұзартылған
несие
хаттама
хаттамалау
кәсіби даярлық

пайыз, процент
пайыз
пайыздық
ставка, пайыздық мөлшерлеме
пайыздық ұтыс
процестік жағдай
іс жүргізу жағдайы
процесуалды
жүргізу
процестік келісім
процестік нормалар
19

іс іс жүргізу өндірісі
ісжүргізу келісімі
іс жүргізу нормалары

666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.

процессуальные
решения
процессуальные сроки
процессуальный
процессуальный
документ
процессуальный
прокурор
прошение
о
помиловании
прямой кредит

процестік шешiмдер

іс жүргізу шешiмдер

процестік мерзім
процестік
процестік құжат

іс жүргізу мерзімдері
ісжүргізулік
ісжүргізу құжаты

процесс прокуроры

ісжүргізу прокуроры

кешірім жасау туралы
өтініш
төте кредит, тікелей
кредит
тікелей дәлелдемелер
психологиялық талдау

рақымшылық туралы
өтініш
тікелей несие

жолсілтеме
тең құқықтық
тараптардың тең
құқықтылығы
мемлекет меншігінен
шығару
разнарядка
рамбурстық кредит,
өтемдік кредит
жарлық документ

жолбасшы
теңқұқықтық
тараптардың
теңқұқықтығы
мемлекет меншігінен алу

кесiмдi баға
есептесу құжаттары
есептесу
теңгерімі,
есеп теңгерімі
расчетный банк
есептесу банкі
реальные
права
и нақты праволар мен
свободы
бостандықтар
револьверный кредит
жаңартылмалы
кредит
регион
регион, аймақ
региональная
аймақтық
лексикография
лексикография
региональный
региондық, аймақтық
регрессный иск
кері талап

кесiмдi бағалама
есеп айырысу құжаттары
есеп айырысу теңгерімі

675.
676.
677.

прямые доказательства
психологический
анализ
путеводитель
равноправие
равноправие сторон

678.

разгосударствление

679.
680.

разнарядка
рамбурсный кредит

681.

распорядительный
документ
расценка сдельная
расчетные документы
расчетный баланс

673.
674.

682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.

694.

режим
режим
противопожарный
резервный аккредитив

695.
696.

резервы
резервы банковские

697.

резервы страховые

692.
693.

режим, тәртіп
өртке қарсы тәртіп

тікелей дәлелдер
психологиялық талдама

тарату қағазы
рамбурстық несие
өкімдік құжат

есеп айырысу банкі
нақты құқықтар мен
бостандықтар
револьверлік несие
өңір
өңірлік лексикография
өңірлік
кері талап, регресті талап
қою
режім
өртке қарсы режім

сақтық
қор резервтік аккредитив
аккредитивы
сақтық қорлар
резервтер
банкінің
сақтық банктің резервтері
қорлары
сақтандыру
сақтық сақтандыру резервтері
қорлары
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698.

резервы технические

техникалық резервтер

рубрика
рубрикатор

техникалық сақтық
қорлар
қайта
инвестицияланған
кіріс
банкінің атақ-абырой
дәрежесі
банкі
мәртебелілігі
кредит
рейтингі,
кредиттік
мәртебе,
кредиттік
атақабырой
рейтинг агенттігі,
жақсыаттылық
агенттігі
ұрпақты
болу
құқықтары
қауіп
аудиторлық
тәуекелдік
пайыздық тәуекелдік
сақтандыру
тәуекелдігі
банк тәуекелдіктері
валюталық тәуекелдік
кредиттеу тәуекелдігі
бөлшек сауда бағасы
бөлшек кредит
жаңартылмалы
кредит
рубрика
рубрикатор

699.

реинвестированный
доход

700.

рейтинг банков

701.

рейтинг кредитный

702.

рейтинговые агентства

703.

репродуктивные права

704.
705.

риск
риск аудиторский

706.
707.

риск процентный
риск страховой

708.
709.
710.
711.
712.
713.

риски банковские
риски валютные
риски кредитования
розничные цены
розничный кредит
ролловерный кредит

714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.

рубрикация
рынок страховой
рыночная экономика
саммит
самоотвод

рубрикация
сақтандыру рыногы
нарықтық экономика
басқосу
өзіне өзі отвод беру

721.
722.
723.
724.

самостоятельный счет
санкции кредитные
сарказм
сбережения населения

725.
726.
727.
728.
729.
730.

«связанный» кредит
сдельная расценка
секрет
семья
сеть библиотек
сигналы речевые

дербес счет
кредиттік ықпалшара
сарказм, мысқыл
жұртшылықтың
жинақ ақшасы
«байлаулы» кредит
кесімді нарық
жасырым
семья, отбасы
кітапханалар торабы
сөз сигналы

айдарнама
сақтандыру нарығы
нарықтық экономика
саммит
өзіне өзі қарсылық
білдіру
дербес шот
несие санкциялары
сарказм
халықтың жинақ ақшасы
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кері
кіріс

инвестицияланған

банк мәртебелілігі
несие рейтингі

рейтинг агенттігі
ұрпақ жаңғырту
құқықтары
тәуекел, қауіп
аудиторлық тәуекел
пайыздық тәуекел
сақтандыру тәуекелі
банк тәуекелдері
валюталық тәуекел
несиелеу тәуекелі
бөлшек бағалар
бөлшек несие
жаңартылмалы несие
айдар
айдарлар тізімі,

«байлаулы» несие
кесімді бағалама
құпия
отбасы
кітапханалар желісі
сөз сигналдары

731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.

сигнальный экземпляр

дабыл дана, жаршы
дана
синдицированный
синдикатталған
кредит
кредит
синекдоха
меңзем
словник
предметных пәндік
рубрикалар
рубрик
сөзтізбесі
словоупотребление
сөз қолдану
слогофонема
буын фонема
служебная записка
қызмет запискасы
смета расходов
шығыстар сметасы
соавторство
серіктес авторлық
совет
совет, кеңес, алқа
совет ветеранов
ардагерлер алқасы
совет наблюдательный байқау кеңесі
совет старейшин
ақсақалдар алқасы
советник юстиции
заң кеңесшісі
современнный
қазіргі позитивизм
позитивизм
соисполнитель
документті
документа
орындасушы
солидарность
ынтымақ
соответствующий
сәйкесетін
сопроводительный
жолдама документ
документ
социальная
әлеуметтік мобилділік
мобильность
спекулятивная
спекулятивтік
психология
психология
спекуляция
жалдаптық
специальный выпуск
арнаулы
хабар,
арнаулы басылым
спонтанное
спонтанды
справка архивная
архивтік анықтама
справка
о тұрғынжайы туралы
местожительстве
анықтама
справочная цена
анықтауыш баға
спрос и предложение
сұраныс және ұсыным
среднесрочный кредит орта мерзімді кредит
срок окупаемости
өтелімділік мерзімі
срочный кредит
мерзімді кредит
ссуда
несие
ссуда
ссуда, қарыз
ссудные операции
несие операциялары,
несие амалдары
ссудный процент
несие пайызы, кредит
пайызы
ссудодатель
несие берушi
ссудо-сберегательные несие-жинақ
ақша
товарищества
серіктестіктері
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сүйінші дана
синдикатталған несие
синекдоха
пәндік айдарлар
сөзтізбесі
сөзқолданыс
буынфонема
қызмет жазбасы
шығындар сметасы
бірлескен авторлық
кеңес
ардагерлер кеңесі
байқаушы кеңес
ақсақалдар кеңесі
әділет кеңесшісі
заманауи позитивизм
құжатты орындасушы
ынтымақтастық
сәйкес
жолдама құжат
әлеуметтік ұтқырлық
алыпсатарлық
психология
алыпсатарлық
арнаулы шығарылым
бейретті
мұрағаттық анықтама
мекенжай анықтамасы
анықтамалық баға
сұраныс пен ұсыныс
ортамерзімді несие
өтелу мерзімі
мерзімдік несие
көмекқарыз
көмекқарыз
көмекқарыз
операциялары
көмекқарыз пайызы
көмекқарыз беруші
көмекқарыз-жинақ
ақша серіктестіктері

768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.

777.

778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.

ссудо-сберегательные
товарищества
ссылка на документ
стандарты
кредитования
старение архивного
документа
статус социальный
статья
стихосложение
стихотворение
стратегическое
партнерство

несие-жинақ
серіктестіктері
документке сілтеме
кредиттеу
стандарттары
архив құжатының
ескiруi
әлеуметтік статус
мақала
өлең құрылысы
өлең, жыр
стратегиялық
серіктес,
стратегиялық
әріптестік
страхование
авиациялық
авиационное
сақтандыру,
әуе
сақтандыруы
страхование кредитов кредитті сақтандыру
страхование кредитов экспорттық кредитті
экспортных
сақтандыру
субсидиарная
субсидиялық
ответственность
жауапкершілік
субсидия
жәрдемақы
субъективная интуиция субъективтік
интуиция
таможенная пошлина
кедендік баж
мөлшерлемелері
таможенное
кедендік ресімдеу
оформление
таможенные процедуры кедендік рәсімдер
таможенный кредит
кеден кредиті
таможенный режим
кедендік режім
таможенный склад
кеден қоймасы
текст машиночитаемый машина оқи алатын
мәтiн
тематический контроль тақырыптық бақылау

793.
794.

территориальнопроизводственные
комплексы
территориальный
диалект
террористическая акция
тесты контроля

795.
796.
797.
798.
799.

технический кредит
типовая норма
типовой
типовой договор
типовой контракт

791.

792.

территориялықөндірістік
комплекстер
территориялық
диалект
террористік акция
бақылау
сынақтамасы
техникалық кредит
үлгі норма
типтік
үлгі шарт
типтік келiсiмшарт
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көмекқарыз-жинақ
серіктестіктері
құжатқа сілтеме
несиелеу стандарттары
мұрағат құжатының
ескіруі
әлеуметтік мәртебе
бап, мақала
өлеңқұрау
өлең
стратегиялық серіктестік

авиациялық сақтандыру
несиені сақтандыру
экспорттық несиелерді
сақтандыру
жәрдемқаражат
жауапкершілігі
жәрдемқаражат
субъективтік түйсік
кеден бажы
кеден ресімдеуі
кедендік рәсімдер
кеден несиесі
кедендік режім
кедендік қойма
мәшине оқи алатын
мәтін
тақырыптамалық
бақылау
аумақтық-өндірістік
кешендер
аумақтық диалект
лаңкестік әрекет
бақылау тесті
техникалық несие
үлгілік норма
үлгілік
үлгілік шарт
үлгілік келісімшарт

үлгі жоба
байланысу типтері
тауарлы-кепілзатты
кредит
тауарлы кредит
заңға түсінік беру
банкінің
сауда
операциялары
еңбек
құқықтық
қарым-қатынастары
еңбекке қабілетті жас

үлгілік жоба
байланыс түрлері
тауарлы-кепілзатты
несие
тауарлы несие
заңды түсіндіру
банктің сауда
операциялары
еңбек құқықтық
қатынастары
еңбек етуге қабілетті жас

түрколог
түркология
документтерді реттеу

түркітанушы
түркітану
құжаттарды реттеу

816.
817.
818.

учет документов
учет обращения
учет табельный

персоналды басқару
сұранысты басқару
конкурстық
басқарушы
айырбасты теңдестіру
туып-өскен
жері,
тумасы
документтер есебі
өтінішті есепке алу
табельдік есеп

қызметкерлерді басқару
сұранымды басқару
байқаулық басқарушы

814.
815.

типовой проект
типы связи
товарно-залоговый
кредит
товарный кредит
толкование закона
торговые
операции
банка
трудовые
правоотношения
трудоспособный
возраст
тюрколог
тюркология
упорядочение
документов
управление персоналом
управление спросом
управляющий
конкурсный
уравнение обмена
уроженец

819.
820.
821.
822.

фабула дела
физическая защита
финансовый кредит
фирменный кредит

823.
824.
825.
826.
827.
828.

фонд архивный
фондообразователь
форма правления
форфетирование
фотокопия
функциональная
обязанность
хранилище архивное
художественная деталь

құжаттар есебі
өтініштерді есепке алу
тізімдік есеп, табельдік
есеп
істің фабуласы
істің желісі
кісі күшімен қорғау
адам күшімен қорғау
қаржылық кредит
қаржылық несие
фирма
кредиті, фирма несиесі
фирмалық несие
архивтік қор
мұрағат қоры
қор құраушы
қорқұраушы
басқару нысаны
басқару түрі
форфетингілеу
форфетирлеу
фотокопия
фотокөшірме
функционалдық
қызметтік міндет
міндет
архив қоймасы
мұрағат қоймасы
көркемдік деталь
көркемдік бөлшек
(бөлшек, бедер-белгі)
көркемдік мұра
көркем мұра
мақсатты кредит
кредит бағасы, несие
бағасы
баға субсидиясы
орталықтандырылған
кредит
қаражұмысшы

мақсатты несие
несие бағасы

800.
801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.

829.
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.

художественное
наследие
целевой кредит
цена кредита
ценовая субсидия
централизованный
кредит
чернорабочий
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айырбасты теңестіру
тумасы

бағаға көмекқаржы
орталандырылған несие
қара жұмысшы

837.
838.
839.
840.
841.
842.
843.

экономические
экономикалық салдар
последствия
экспертная организация сараптама
жасау
ұйымы
экспертно-проверочная эксперт тексеру
комиссия
комиссиясы
экспонат
экспонат
экспортный кредит
экспорттық кредит
юридическая помощь
заң көмегі
ярлык
ярлык
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экономикалық салдарлар
сараптамалық ұйым
сараптау-тексеру
комиссиясы
жәдігер
экспорттық несие
заңи көмек
затбелгі

