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Знание языков делает нас сильнее.
М. Шаймиев

Knowledge of languages makes us stronger.
M. Shaimiev

Телләрне белү безне көчлерәк итә.
М. Шәймиев

А

Аванс — advance — аванс — башкарылырга 
тиешле эшләр яисә сатылырга тиешле товар өчен 
киләчәк түләүләр хисабына алдан бирелеп куела 
торган акча суммасы. Авансның киң таралган бер 
формасы — командировка чыгымнарын каплау 
өчен алдан кулга бирелә торган акча суммасы.

Авансированный капитал — advanced capital — 
авансланган капитал — җитештерү средствола-
рын, эшче көчләрен, акцияләрне һәм башка ре-
сурсларны сатып алу өчен тотыла торган акча 
средстволары.

Авантаж — avantage — авантаж — сәүдә өчен 
барлыкка килгән бик уңайлы хәл, яхшы файда 
китерә торган конъюнктура.

Авантюра — adventure — авантюра — чынбар-
лыктагы хәлне тирәнтен рәвештә исәпкә алмыйча, 
очраклы отышка өмет итеп башланган алдавычлы, 
шикле гамәл. 
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Авантюризм — adventurism — авантюрачы-
лык — чынбарлык хәлне кирәгенчә исәпкә алмый-
ча, уңышсызлыкка дучар булган гамәлләр башка-
руга омтылыш.

Авуары — assets, holdings — авуарлар — тар 
мәгънәдә алганда, авуарлар дип банкларның чит 
илләрдәге банклар счётларында чит ил валютала-
ры рәвешендә сакланган средстволары атала. Киң 
мәгънәсендә алганда, авуарлар — оешмаларның 
үз кассаларындагы һәм банк счётларындагы ак-
чалары, җиңел файдаланырга мөмкин булган 
кыйм мәтле кәгазьләре. Алар оешмаларның үз 
йөк ләмәләре буенча түләү өчен кулланыла ала-
лар. Бу очракта әлеге средстволарны «ликвидлы 
кыйммәтле кәгазьләр» дип тә атыйлар.

Агенство — agency — агентлык — 1) нинди-
дер оешманың төбәктәге, региондагы вәкиллеге, 
бүлекчәсе; 2) кайбер илләрдә югары баскычта-
гы административ берәмлек; 3) 2004 елда Россия 
Федерациясендә башланган административ рефор-
ма нигезендә хөкүмәт структурасында «федераль 
агентлык» дигән яңа югары административ идарә 
органнары барлыкка килде.

Агентство по оказанию маркетинговых ус-
луг — consulting agency of marketing – маркетинг 
хез мәтләрен күрсәтүче агентлык — продукция-
не кул ланучыларга әзерләү процессын башкару 
турында мәгълүмат җыю, анализлау, тәкъдим 
ителә торган товарларны сатып алучыларга җит-
керүдә ярдәм күрсәтү белән шөгыльләнүче фир-
ма.

Агенство рекламное — advertising / publicity 
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agency — реклама агентлыгы — рекла ма эш-
чәнлеген оештыруда хезмәт күрсәтүче оешма.

Агент торговый — trade agent — сәүдә аген-
ты — фирма исеменнән кирәкле клиентларны 
табу, алар белән элемтә урнаштыру, тәкъдим ителә 
торган товарларны сату белән шөгыльләнүче зат.

Адвертайзинг — advertising — адвертайзинг — 
рекламалау системасы, реклама системасын оеш-
тыру эшчәнлеге.

Администратор — administrator, manager — 
администратор — билгеләнгән вәкаләтләргә ия бу-
лучы һәм идарә итү вазифаларын башкаручы зат 
(директор, менеджер, идарә итүче, управляющий, 
мөдир); билгеләнгән эшне башкару буенча бое-
рыклар, әмерләр бирүче җаваплы зат.

Администрация – administration – администра-
ция – башкарма хакимият органы; учреждение, 
предприятие һәм оешманың җитәкче органы.

Администрирование — ruling management by 
orders and decrees — административлык итү — 
бюрократик, түрәлек рәвештә идарә итү ысулы, 
методы.  

Административные меры — administrative 
measures — административ чаралар — штраф, 
пени түләтү, эштән алу кебек җәза бирү чарала-
ры.

Айти, айти-спецалист — IT-specialist, IT-ex-
pert — айти-белгеч — информацион технология-
ләр буенча белгеч.

Акт — act — акт — 1) юридик көчкә ия бул-
ган рәсми документ (закон, карар, устав, прото-
кол, беркетмә һ. б.); 2) җитештерүче оешманың 



18

(предприятиенең) финанс-хуҗалык эшчәнлеген 
тикшерү нәтиҗәләрен яки нинди дә булса бер 
фактны раслаучы документ (мәсәлән, комис-
сия исеменнән төзелгән матди байлыкларны, 
кыйммәтләрне кулдан-кулга күчерү акты яисә 
товарларның җитмәве турындагы акт); 3) билгеле 
бер юнәлештә башкарылган эш төре.

Актив — asset — актив — 1) ниндидер оеш-
ма, коллектив составындагы иң активлы, хәрә кәт-
чәнлекле, эшлекле, энергияле, абруйлы әгъза лар 
төркеме, группасы; 2) активы – assets – актив-
лар – бухгал терлык балансның бер өлеше (аның 
икенче  өлеше пассив). Активта җитештерүче 
оешманың, учреж дениенең барлык матди кыйм-
мәтләре чагыла. Ак тивлар һәр елның азагында 
һәм башында акча  бе рәмлеге белән бәяләнә һәм 
пассив белән баланс лана.

Активист — activist — активист — нинди-
дер оешманың алдынгы әгъзасы, җәмгыять эш-
чәнлегендә алдынгы кеше.

Активность — activity, business / economic 
activity — активлык, хәрәкәтчәнлек, инициатив-
лык — эшне башлап җибәрүдә алдынгылар са-
нында булу, энергияле эшлеклелек күрсәтү.

Активы — assets — активлар — предприятиегә, 
җитештерүче оешмага киләчәктә икътисади та-
быш китерә ала торган ресурслар. Бухгалтерлык 
балансының мәгълүм предприятиенең барлык 
матди кыйммәтләрен һәм акча средстволарын, бу-
рыч таләпләрен чагылдыручы бүлеге. Активлар 
һәр елның азагында һәм башында акча берәмлеге 
белән бәяләнә һәм пассивлар белән баланслана. 
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Активлар ике төргә бүленә – матди һәм матди 
булмаган активларга.

Активы-нетто — net assets — нетто-активлар — 
бурыч йөкләмәләрне, өскә алынган бурычларны 
(пассивларны) чигергәннән соң калган реаль ак-
тивлар. 

Активы оборотные — current assets — әйләнеш 
активлары — предприятиеләрнең әйләнеш сред-
стволары. Алар бухгалтерлык балансның акти-
вында чагылалар.

Актуарий — actuary — актуарий — финанс һәм 
страховка математикасы ысуллары ярдә мендә бан-
кларда капиталны бик файдалы итеп салу проблема-
лары белән, ә инде страховкалау җәмгыятьләрендә 
теге яки бу очракта страховкалау өчен түләүне 
билгеләгәндә, страховка таб лицаларын исәпләп 
чыгару белән шөгыльләнүче белгечләр.

Акцепт — accept — акцепт — 1) бер якның 
икенче як тәкъдим иткән шартлар нигезендә 
килешү төзергә ризалык белдерүе; 2) якларның 
товар өчен акча түләргә һәм исәп-хисап доку-
ментлары буенча түләүне гарантияләргә ризалык 
белдерүләре; 3) кредит һәм банк учреждениеләре 
аша кулга акча бирмичә генә исәп-хисап ясау 
формасы. Моңардан тыш вексель акцептлары да 
була. Шулай ук чеклар буенча банк акцептлары 
да (чекта күрсәтелгән сумманы банк түләячәкне 
гарантияләве) кулланыла.

Акцептант — acceptor — акцептант — күрсә телгән 
счёт яисә вексель буенча түләүне үз өстенә алучы.

Акциз — excise — акциз — кайбер кулла-
ну товарларының (исерткеч эчемлекләр, тәмәке, 


